
ذاقنإاو Úتثج لاسشتنا
تاناسضيفب تارسشعلا

ةليسسŸا

اسسبح ناماع
قباسسلا بئانلل اذفان

40صص«كيفيسسيبسس»
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اهنأاسش نم يتلأ ةليدبلأ لول◊أ ¤إأ قرطت
راطمألأ حسش راثآأ نم صضيفختلأ

ةيلمع لهسسيسس زا‚لأ أذه نإأ لاق
ايريرسس ÚتيŸأ ÚعÈتŸأ ديد–

انعمتجمل ةلسصأاتملأ ميقلأ عم ىفانتت ةرهاظلأ

ةررسضتŸأ قطانŸأ دقفتل يرأزو دفو لوسصو

«بعسصأا مداقلاو ..ةليوط تاونسس اننيب ىقبيسس سسوÒفلا»:يتفان ميلسس روسسيفوÈلا^

..ةبعرم ةÁرج عقو ىلع زتهت اسسنرف رهمجتلأ ىلع صضيرحتلأو ةيروهم÷أ صسيئرل ةءاسسإلأ مهتب

40صص

ي˘˘ت˘˘فا˘˘ن م˘˘ي˘˘ل˘˘سس رو˘˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لأ ع˘˘ّقو˘˘ت
صضأر˘˘˘˘˘˘˘مألأ بط ي˘˘˘˘˘˘˘ف صصت˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘لأ
صسور˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ىق˘˘˘ب˘˘˘ي نأأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
تلÓسسلأ عم ةسصاخ ةليوط تأونسسل
قلقلل ريثملأ ّنأأ ىلإأ أريسشم ،ةديدجلأ

ةروحتملأ تاسسور˘ي˘ف˘لأ ن˘م ر˘ط˘خألأو
ن˘˘ع ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لأ دأر˘˘˘فأأ ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت و˘˘˘ه

.ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

ةنتفلا عرزل يباقنلا طاسشنلا قارغإاب ةسضرغم تاكرح مهتي دارج
30 صصرأو◊أ رايخ ينبتو لقعلأ ةغل بيلغت ¤إأ اعد

قلطإا نع نلعي ديزوب نب
عÈتلا نع عانتم’ا لجسس

ءاسضعأ’اب

ةزبخ نييلم4 يمر
فرظ يفتامامقلا يف

اموي02

›ا◊ا نوزıا :يبوهيم
ةياغل يفكي هايŸا نم

لبقŸا فيرÿا

30 صص

30صص

ةروحتملأ «انوروك» راسشتنأ لظ يف ريبأدتلأ ديدسشتب نوبلاطي نوسصتخم

أذهب ةيلÙأ تاطلسسلل تاميلعت ىدسسأأ
نأاسشلأ

عارسسإلل وعدي يرسصان
يدافتل عيراسشŸا زا‚ا ‘

تاناسضيفلا
30 صص

40صص

ةيحسص ةثراك باوبأا ىلع رئاز÷ا

30 صص

قرحي يرئازج
طسسو هتجوز

عراسشلا

30صص



م.م.ذ.شش نع ردسصت
عيزوتلاو رسشنلل راسسŸا

رسشنلا لوؤوسسم ماعلا ريدŸا

راـــــجحوب قـــيفوت
عقوŸا

:ÊوÎكلإ’ا
moc.enilnomalasse.www

طسسولا عبطلا
قرسشلا عبطلا
    بون÷ا عبطلا

راسسŸا م.م.ذ.شش :طسسولا عيزوتلا
APDK lruE :قرسشلا عيزوتلا

(ةخسسن0512)4272 ددعلابحسس
moc.enilnomalasse@bup:راهسشإ’ا

 ،Òفسس رداقلا دبع ،ةفاحسصلا راد :ناونعلا
رئاز÷ا ،ةبقلا ،ششويوز ديرف عراسش2

(320)07 ـ49 ـ44 :فتاهلا/ريرحتلا مسسق
 (320)07 ـ49 ـ14:فتاهلا/ةرادإ’ا

   (320)07 ـ49 ـ24 :شسكافلا
ÊوÎكلإ’ا ديÈلا

moc.enilnomalasse@ofni
قرسشلاب»مويلا مÓسسلا»ـل يوهجلا بتكملا

ةنيطنسسق  –  ةيعانسصلا ةقطنملا ةفاحسصلا راد
637636130:شسكاف/فتاه

rf.oohay@krahcmelas/moc.liamg@krahcmelas

ةـــــظحلم
روسصلا و قئاثولا لك
ةدير÷ا لسصت يتلا

اهباحسصأا ¤إا درت ’
 ترسشن ءاوسس
رسشنت ⁄ مأا

Sia

Siab

Sie

ةــــنصصرق2
يرسسلا ىهقملا

بز˘ح ي˘ف نو˘يدا˘ي˘قو نو˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م م˘˘ه˘˘تا
بزحلا ميعز ،رئازجلا يف مهم يسسايسس
تا˘با˘خ˘ت˘نلا ي˘ح˘سشر˘˘م م˘˘ئاو˘˘ق بي˘˘تر˘˘ت˘˘ب
ةدايق رقم نم لدب ىهقم يف ةيعيرسشتلا
تأادب يسسايسسلا ليكسشتلا تادايق .بزحلا
ضسيئر درفنا نأا دعب كرحتلا يف مايأا لبق
تاباختنلا يحسشرم مئاوق بيترتب بزحلا
ءاسصقإاو ،ةريب˘ك تا˘يلو ي˘ف ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لا

رومألا روطتت لهف ،بزحلا نم نيلسضانم
؟ طقف ءايتسسلا ةلاح دنع فقوتت وأا

تارايلملا تائمب سضرق

ن˘يذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا د˘˘حأا ،تاو˘˘ن˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق ،م˘˘ل˘˘سست
رايلم01 غلبم ةمألا ضسلجم يف نيقباسسلا
تامولعملا ريسشتو ،لامعأا لجر نم ميتنسس
ة˘مألا ضسل˘ج˘م و˘سضع نأا ى˘لإا ةر˘˘فو˘˘ت˘˘م˘˘لا
ل˘جر ن˘م غ˘ل˘ب˘˘م˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ل˘˘سست ،ق˘˘با˘˘سسلا
ريبك لوؤوسسم ىد˘ل ه˘ل˘خد˘ت ءا˘ق˘ل لا˘م˘عألا
د˘ب˘ع ،ق˘با˘سسلا ضسي˘ئر˘لا د˘ه˘ع ي˘˘ف ق˘˘با˘˘سس
نهر دجاوتي ايلاح وه ،ةق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب ز˘يز˘ع˘لا
ريسسيت لجأا نم داسسف ةيسضق يف ضسبحلا

ضضرا ةعطق ىلع لامعألا لجر لوسصح
ضضر˘قو ة˘م˘سصا˘ع˘لا ي˘حاو˘˘سض ىد˘˘حإا ي˘˘ف
.تارايلملا تائمب يكنب

راقعلا ةنمقر

ح˘لا˘سصم ا˘ه˘تأاد˘ب ة˘ع˘˘سساو ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع فر˘˘سشت
تاراقعلل ةلماك ةنمقرب ،ةينطولا كÓمألا
ىوطي اذ˘بو ،ءا˘ه˘ت˘نلا ى˘ل˘ع ة˘يلو85 ي˘ف
ةرازو تررق دقو .ايئاهن راقعلا ةنمقر فلم
ة˘يرادإلا تا˘ق˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘ير˘˘سست ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘لا

85 يف راقعلاب ةقلعتملا ةيوسستلا تايلمعو
ىل˘ع تا˘ف˘ل˘م˘لا ة˘ن˘م˘قر ع˘ير˘سست ر˘ب˘ع ة˘يلو
ةهج نم يلح˘م˘لاو يز˘كر˘م˘لا ن˘ي˘يو˘ت˘سسم˘لا

ليجسستلا تايلمع عيرسست ةيناث ةهج نمو
.يراقعلا حسسملاو راهسشإلاو

«ناملربلا رطاخ يف»

،ةرتف لبق ،نارهو ةيلو نم لامعأا لجر أاجل
ه˘ح˘˘سشر˘˘ت بي˘˘تر˘˘ت˘˘ل اد˘˘ج ة˘˘ي˘˘كذ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ح ى˘˘لإا
غلابم حنم ينعملا ،ةيع˘ير˘سشت˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
تاحفسص «زنيمدأا» نم ن˘ي˘ن˘ثل ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘لا˘م
ةحفسص «نيمدأا»  مهنيب نم ىربك كوبسسياف
ةلمح ذيفنت لجأا نم ،ةمسصاعلا رئازجلا نم
تاطلسسلا نلعت نأا ىتح لبق ةعسساو ةيباختنا
،ةيعيرسشتلا تاباختنلا دعوم نع ةيمومعلا

ددعل لاومأا اسضيأا عفد ينعملا لامعألا لجر
يف ةيوع˘م˘ج˘لا ة˘كر˘ح˘لا ي˘ف ن˘ي˘ط˘سشا˘ن˘لا ن˘م
.«ناملربلا رطاخ يف» اذه لك ةيلولا

qarsana@essalamonline.com
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«هللا ناحبسس»
ي˘ف ةدو˘جو˘م˘لا ةرا˘ي˘سسلا هذ˘ه..
يف ثدحلا تعنسص ،ةروسصلا
نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ي˘˘ن˘˘ب تا˘˘نا˘˘سضي˘˘ف
ةرا˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘ه  ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘م˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ى˘سضر˘م˘لا ل˘ق˘ن˘˘ل ة˘˘سصسصخ˘˘م
د˘˘˘حأا ا˘˘˘ه˘˘˘مد˘˘˘ق ،ز˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘لاو
ةرايسسلا .هلل افقو نينسسحملا
دجسسملا ةحاسس يف ةنوكرملا

مل يتلا ةديحولا ةرايسسلا يه
رر˘سضت˘ت م˘لو ار˘˘ب˘˘سش كر˘˘ح˘˘ت˘˘ت

مغرو لويسسلا ةوق مغر ،اسشدخ
ررسضتو دجسسملا روسس رايهنا

يف ةنو˘كر˘م˘لا تارا˘ي˘سسلا ل˘ك
ناحبسس»ـف...دج˘سسم˘لا ط˘ي˘ح˘م
.«هدمحبو هللا

ةيغيزامأ’اب ةيدقن قاروأا
ة˘ظ˘فا˘ح˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘˘ي˘˘مألا ف˘˘سشك
ي˘م˘سشا˘ه˘لا ،ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ما˘˘سسلا

ةرازو عم لمعت هحلاسصم نأا ،داسصع
ة˘غ˘ل˘لا ن˘يود˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
ق˘ئا˘ثو˘لاو دو˘ق˘ن˘لا ي˘ف ة˘ي˘غ˘˘يزا˘˘مألا
ن˘˘م دا˘˘سصع ف˘˘سشكو .ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
عوبسسألا لÓخ مت دق هنأا ضسادرموب
ةديدجلا تايلولا ن˘يود˘ت ي˘سضا˘م˘لا
نيودت راظتنا يف ،ةيغيزامألا ةغللاب
قئاثولاو دوقنلا يف ةيغيزامألا ةغللا
ة˘ن˘ج˘ل ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا

.ةيلخادلا ةرازو عم ةكرتسشم

ةورث قافنإ’ ماع004
يكيرمألا ريدرايليم˘لا نÓ˘عإا در˘ج˘م˘ب
،هتجوز نع هلاسصفنا رارق ،ضستيغ ليب

«تندتنبدنإلا» ةفيحسص تطلسس ىتح
.هئارث رادقم ىلع ءاوسضألا ةيناطيربلا

قئاقح7» ناو˘ن˘ع˘ب ار˘ير˘ق˘˘ت تر˘˘سشنو
،«ضست˘˘ي˘˘غ ل˘˘ي˘˘ب ءار˘˘˘ث ىد˘˘˘م ف˘˘˘سشكت
ضصخ˘˘˘سش ى˘˘˘ن˘˘˘غأا ع˘˘˘بار ه˘˘˘نأا تدا˘˘˘فأاو
رايلم641 ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،م˘˘لا˘˘ع˘˘لا ي˘˘˘ف
grebmoolB ر˘سشؤو˘م˘ل ا˘˘ًق˘˘فو ،رلود
.serianoilliBىلع هنأا ىلإا ةريسشم
جاتحيسس هنإاف ،ءايرثألا يقابب ًةنراقم اًيبسسن دسصتقم ةايح بولسسأا ضشيعي هنأا نم مغرلا
.مويلا يف رلود نويلم فرسص ول هتورث قافنإل ماع004 نم رثكأا

ةئيسس ةداع
ةيام˘ح ة˘ي˘ع˘م˘ج ترذ˘ح
لوان˘ت ن˘م كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
ار˘ظ˘ن ئ˘˘ي˘˘ن˘˘لا ضضي˘˘ب˘˘لا

،ةحسصلا ىلع هراطخأل
نم كلذ تربتعا ثيح
يتلاو ةئ˘ي˘سسلا تادا˘ع˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ي˘˘ط˘˘˘خ د˘˘˘ع˘˘˘ت
ضضي˘ب˘لا نأل ، ة˘˘ح˘˘سصلا
ن˘˘˘م ل˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ي ئ˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
م˘˘˘˘سضهو ضصا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ما
،مسسج˘لا ي˘ف ن˘ي˘تور˘ب˘لا

ة˘ب˘سسن˘ب د˘ي˘ف˘ت˘سسي ثي˘ح
نم طقف ةئا˘م˘لا˘ب05
ائ˘ي˘ن نا˘ك اذإا ن˘ي˘تور˘ب˘لا
هسضرعت دنع ًايبسسن رثأاتي ل وهو ، «7 ب نيماتيف» نيتويبلا ضصاسصتما نم ليلقتلا بناج ىلا
،ةّيريتكبلا ىودعلاب ةباسصإلا رطخ ةدايز ىلإا ةفاسضإا اذه ،نيجسسكألا وأا ،ءوسضلا وأا ،ةرارحلل
دجوت دق يتلا Óينوملاسسلا ايريتكب ىلع ًاديج خوبطملا ريغ وأا ئينلا ضضيبلا يوتحي دقف
،لمعلا حطسسأاو ،يناوألاو ،نيديلا ىلإا ةلوهسسب لقتنت دقو ،ةرسشقلا ىلع وأا ةسضيبلا لخاد
.ًاديج خوبطملا ريغ وأا ،ئينلا ضضيبلا لوانت بtنجت لسضفألا نم كلذلو ،ىرخألا ةمعطألاو
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watan@essalamonline.com

ضشماه ىلع ريزولا قرطت
نا˘م˘ي˘ل˘سس ي˘ن˘ب د˘سسل ه˘تارا˘يز
ي˘ت˘لا ل˘ئاد˘ب˘لا ى˘لإا ،ة˘يد˘م˘لا˘ب
اهيلإا أاجلي نأا عاطقلل نكمي
هايملاب قلعت ام ءاوسس نيومتلل
تا˘ح˘ط˘سسم˘˘لا وأا ة˘˘ي˘˘فو˘˘ج˘˘لا
ا˘ه˘نأا˘سش ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘لا
ح˘˘سش را˘˘ثآا ن˘˘م ضضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
لوؤو˘سسم˘لا حر˘سصو .را˘ط˘مألا
ها˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق ن˘˘˘ع لوألا
ةثÓث انيد˘ل» Ó˘ئا˘ق ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب
املك اهينبت انيلع بجي لئادب
كلذ˘˘ل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا تح˘˘˘ن˘˘˘سس
ضصقن لكسشم ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل
ل˘يد˘ب˘لا نأا ا˘ف˘ي˘سضم ،ها˘˘ي˘˘م˘˘لا
لزاو˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب و˘˘˘˘˘ه لوألا

ها˘ي˘م لز˘ع˘ل ة˘ي˘ئا˘م تآا˘سشن˘مو
،دودسسلل اهلقن ةيغب راطمألا

ىد˘حإا˘ب كلذ ي˘ف اد˘ه˘سشت˘˘سسم
ى˘ل˘ع ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

يز˘ي˘ت˘ب وا˘ب˘ي˘سس داو ىو˘ت˘سسم
هايم باهذ ضضوع ثيح ،وزو

اذ˘هو ،ر˘ح˘ب˘˘لا ى˘˘لإا را˘˘ط˘˘مألا
حمسس تÓيوحتلا نم عونلا
بعكم رتم000.06 بسصب
،تبا˘˘سسكت د˘˘سس ي˘˘ف ا˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
يذلا لحلا وه اذه نأا افيسضم
فيكتلا ةيغ˘ب ه˘ترازو ه˘ع˘ب˘ت˘ت
ةردنو ةيخانملا تارييغتلا عم
،يناث˘لا ل˘يد˘ب˘لا ا˘مأا .را˘ط˘مألا

يف لثمتيف ،يبوهيم فيسضي
دودسسلا ني˘ب ا˘م تÓ˘يو˘ح˘ت˘لا

كلذب تانوزخملا حمسست نيح
ثلاثلا ليدبلا ىقبي نيح يف
هايم ة˘ي˘ل˘ح˘ت ى˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا و˘ه
.رحبلا

،ريخألا لح˘لا ضصو˘سصخ˘بو
نا˘˘كمإلا˘˘ب ه˘˘نا ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘˘ق

قطانم˘لا ل˘ك ى˘ل˘ع ه˘م˘ي˘م˘ع˘ت
051 دعبي طيرسش يف ةعقاولا

لكاسشم لحل رحبلا ىلع ملك
 .برسشلا هايمب ديوزتلا

راطمأ’ا حسش راثآا نم ضضيفختلا اهنأاسش نم يتلا ةليدبلا لول◊ا ¤إا قرطت

لبقŸا فيرÿا ةياغل يفكي هايŸا نم ›ا◊ا نوزıا :يبوهيم

ز.ضسواط

فيرخلا ةياغ ىلإا يفكي ينطولا هايملا نوزخم نإا ،ةيئاملا دراوملا ريزو يبوهيم لامك ىفطسصم لاق
.تابذبذتلا بنجت ةيغب تانوزخملل ديجلا رييسستلاو هايملا يف داسصتق’ا ةرورسض ىلع اددسشم ،لبقملا

راو◊ا رايخ ينبتو لقعلا ةغل بيلغت ¤إا اعد

قارغإاب ةسضرغم تاكرح مهتي دارج
ةنتفلا عرزل يباقنلا طاسشنلا

انعمتجمل ةلسصأاتملا ميقلا عم ىفانتت ةرهاظلا

تامامقلا يف ةزبخ نييلم4 يمر
اموي02 فرظ يف

ةراقلاب قطانملا ديدع اهدهسشت يتلا تارتوتلا لظ يف
ملسسلا زيزعت لبسس ناثحبي يقفو موداقوب

ايقيرفإا يف نمأ’او

لوألا ريزولا حلاسصم تمهتا
تا˘كر˘ح ،دار˘˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
اهدسصر مت نأاو قبسس ةسضرغم
ي˘ع˘سسلا˘ب ا˘ه˘تا˘ط˘ط˘خ˘م ة˘˘نادإاو
يذلا يباق˘ن˘لا طا˘سشن˘لا قار˘غإل
نم يرئازجلا روتسسدلا هسسركي
.ةنتفلا عرز لجأا

نايب يف ىلوألا ةرازولا تعد
زييمت˘لا ى˘لإا لا˘م˘ع˘لا ،ضسمأا ا˘ه˘ل
ةيباقنلا مهقوقح ةسسرامم نيب
ن˘˘ع ر˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘سسر˘˘˘كمـلا

ام ن˘ي˘بو ،ة˘ي˘ن˘ه˘مـلا م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
تا˘كر˘˘ح˘˘لا ضضع˘˘ب ه˘˘ل قّو˘˘سست
لإا د˘ير˘˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘ل˘˘سضمـلا
لÓ˘غ˘ت˘سساو عا˘سضوألا ن˘ي˘ف˘ع˘˘ت

ةيعامتجلاو ةينهمـلا مهفورظ
.ةهوبسشم ضضارغأل

ىلإا ىلوألا ةرازولا تراسشأاو
رايخ ينبتو لقعلا ةغل بيلغت
ضسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس» :راو˘˘˘˘ح˘˘˘˘لا
كلذ ن˘ع ر˘ب˘ع نأا ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘لا
،تابسسا˘ن˘م ةد˘ع ي˘ف ا˘ي˘سصخ˘سش
لÓخ هب حرسص ام اهرخآا ناك
ءارزو˘˘˘لا ضسل˘˘˘ج˘˘˘م عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا
يام2 د˘حألا مو˘ي د˘ق˘˘ع˘˘ن˘˘مـلا

ة˘˘˘سسارد نإا» تع˘˘˘با˘˘˘˘تو .1202
ر˘ب˘ع˘مـلا بلا˘ط˘مـلا ة˘ج˘لا˘ع˘˘مو
ةبسسانمـلا لولحلا داجيإاو اهنع
ةبراقم نمسض متي نأا بجي اهل
تا˘ي˘عاد˘ت ي˘عار˘˘ت ة˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
ة˘˘˘˘˘˘مزألا تا˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘كع˘˘˘˘˘˘˘ناو

رمت يتلا ةيحسصلاو ةيداسصتقلا
ن˘كم˘ي ل ي˘ت˘لاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
ىو˘ت˘سسم˘ب ضسم˘ت نأا˘ب حا˘˘م˘˘سسلا

.«نينطاومـلا ةسشيعم ةيعونو
ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘سصم تر˘˘˘كذو

قو˘ق˘ح˘لا ة˘سسرا˘˘م˘˘م نأا˘˘ب لوألا
ى˘ل˘ع م˘ت˘ت ّلأا بج˘ي ة˘ي˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا

،ةلسصلا تاذ ن˘ي˘ناو˘ق˘لا با˘سسح
ليعفت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘سسل
ة˘سصا˘خ˘لا تا˘˘ي˘˘لآلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
يف ةيعامجلا تاعازنلا ةيوسستب
ةحلاسصمـلا ربع ةسصاخ لمعلا

وه امك ،ميكحتلاو ةطاسسولاو
˘ما˘كحأا ي˘ف ه˘ي˘ل˘˘ع ضصو˘˘سصن˘˘م
قلعتمـلا20 ـ09 نو˘نا˘ق˘لا
ةيعامجلا تاعازنلا نم ةياقولاب
ةسسراممو اهتيوسستو لمعلا يف
ممتمـلاو لدعمـلا بارسضإلا قح
يفو.72 ـ19 مقر نو˘نا˘ق˘لا˘ب

وأا تا˘˘ي˘˘لآلا هذ˘˘ه ل˘˘سشف ة˘˘لا˘˘˘ح
ف˘ي˘سضي ‐ راو˘ح˘لا ة˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘سسا
ىلإا ءوجللا نكمي ‐ ردسصملا
˘مار˘ت˘حلا را˘طإا ي˘˘ف بار˘˘سضإلا
ة˘˘سسر˘˘كمـلا طور˘˘سشل˘˘ل ما˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بجو˘˘˘م˘˘˘ب

ةماعلا ةيعمجلا داقعنا ةرورسض
رارقلا اذه لثم ذاختاو ،لامعلل
ع˘م ،ير˘˘سسلا تيو˘˘سصت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
يف مِدختسسمـلا راطخإاب مازتللا
 .مايأا ةينامث نع لقي ل لجأا

ر.نوراه

ةرازو تا˘ي˘ئا˘سصحإا تف˘˘سشك
ةيلحملا تاعامجلاو ةي˘ل˘خاد˘لا

ريذبت نع ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
يف ةزبخ نييÓم4  هلدعم ام
ر˘ب˘ع كلذو ا˘˘مو˘˘ي02 فر˘˘˘ظ
ام يأا ي˘ن˘طو˘لا بار˘ت˘لا ل˘ما˘ك
نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘˘م د˘˘˘يزأا هراد˘˘˘ق˘˘˘م
.مارغوليك

ةيئاسصحإلا ةيعسضولا تنابأا
ةرت˘ف لÓ˘خ ،ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو˘ل
يام2 ة˘يا˘غ ى˘لإا ل˘ير˘˘فا31
زواجتي ام ريذبت نع يراجلا

ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا ن˘˘م غ˘˘ل˘˘˘ك نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
لدع˘م˘ب (غ˘ل˘ك646.260.1)
ةز˘ب˘خ ن˘ي˘˘يÓ˘˘م4 قو˘˘˘ف˘˘˘˘ي
فرظ يف (ةدحو466.052.4)

ضسف˘˘ن ح˘˘سضوأاو ،ا˘˘˘مو˘˘˘ي02
ةرهاظل ة˘ع˘با˘ت˘م ه˘نأا رد˘سصم˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا ةدا˘˘م ر˘˘يذ˘˘˘ب˘˘˘ت
رهسش لÓخ ينطولا ىوتسسملا

قيسسنتلابو ،ليسضفلا ناسضمر
ربع ةي˘ن˘ع˘م˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ع˘م

م˘˘ت ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ة˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست
نم ةربتعم تايمكل ةفسسؤومو
مغرلا˘ب كلذو ،رذ˘ب˘م˘لا ز˘ب˘خ˘لا

ة˘ي˘سسي˘سسح˘˘ت˘˘لا دو˘˘ه˘˘ج˘˘لا ن˘˘م
ىوت˘سسم˘لا ى˘ل˘ع ة˘ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
نأا ةرازولا تربتعاو يلحملا

ميقلا عم ىفانتت ةرهاظلا هذه
Óسضف ،انعمتج˘م˘ل ة˘ل˘سصأا˘ت˘م˘لا

ر˘يذ˘ب˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ ه˘ف˘ل˘خ˘ت ا˘م˘ع
ةدامل ينÓقعÓلا كÓهتسسلاو
ة˘يدا˘˘سصت˘˘قا را˘˘ثآا ن˘˘م ز˘˘ب˘˘خ˘˘لا
ةيلاملا ة˘ف˘ل˘كت˘لا ى˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب
قو˘سسلا ن˘يو˘م˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا
ةيرور˘سضلا داو˘م˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا

حمقلا ةدام اميسس ،زبخلا جاتنإل
ة˘ي˘˘سسا˘˘سسألا داو˘˘م˘˘لاو ن˘˘ي˘˘ل˘˘لا
متي يت˘لاو ،ىر˘خألا ة˘م˘عد˘م˘لا
ةلمعلاب اهنم تايمك داريتسسا
 .ةبعسصلا

ز.ضسواط

ريزو موداقوب يربسص لدابت
ىسسوم عم ،ةيجراخلا نوؤوسشلا
ةيسضوفم ضسي˘ئر د˘م˘ح˘م ي˘ق˘ف
تا˘ه˘جو ،ي˘ق˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا
ضسل˘ج˘م لا˘غ˘سشأا لو˘ح ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
هلمع جمانربو ،نمألاو ملسسلا
اذ˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر تح˘˘ت
.رهسشلا

ةديرغت يف ،موداقوب بتكو
ع˘˘قو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ه˘˘با˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع
:«ريتوت» يعامتجلا لسصاوتلا
داحتلا ةيسضوفم ضسيئر عم»

،دمحم يقف ىسسوم ،يقيرفإلا
تاهجو لدابتو ضضارعتسسا مت
ضسل˘ج˘م لا˘غ˘سشأا لو˘ح ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
هلمع جمانر˘بو ن˘مألاو م˘ل˘سسلا
اذ˘˘ه ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ئر تح˘˘ت
هلÓخ لم˘ع˘ن˘سس يذ˘لا ،ر˘ه˘سشلا

دوهجلا ديحوتو قيسسنت ىلع
ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لا
ديدع اهدهسشت يتلا تارتوتلا
.«ايقيرفإا يف قطانملا

خ.ةميسسن

دعب نوكتسس ىلوأ’ا ةيلمعلا
رطفلا ديع

سصخر رادسصتسسا
ةعنقأ’ا ريدسصتل
اينابسسإا وحن ةيقاولا
ةيقيرفإا لودو
يميظع ءامسسأا تفسشك
جاتنإلل ةيعرفلا ةريدملا

ةرازوب يعانسصلا ريوطتلاو
نأا ،ةين’ديسصلا ةعانسصلا

ةيقاولا ةعنقأ’ا ريدسصت
عفر مت نا دعب انكمم حبسصأا

نع تقؤوملا ريدسصتلا عنم
ةلسصلا تاذ تاجتنملا ضضعب
ءابو راسشتنا ةحفاكمب
.انوروك
ةرازوب ةلوؤوسسم تلاق
يف ةين’ديسصلا ةعانسصلا

متيسس هنا ،يفحسص حيرسصت
ضصخر رادسصإا «ابيرق»
ةرازو فرط نم ريدسصت
حامسسلا دسصق ةراجتلا
نييلحملا نيجتنملل
ءابو دسض ةيقاولا ةعنقألل

ريدسصتب91-ديفوك
ةرازو  نأا ةدكؤوم ،مهتاجتنم
تايمك ددحتسس ةراجتلا
ريدسصتلل ةيقاولا ةعنقأ’ا

اهنم ءزج ةسسارد ضساسسأا ىلع
ةعانسصلا عاطق اهزجني
حيتتسس ثيح ،ةين’ديسصلا

ةلاح لوح لسضفأا ةيؤور
تاقاطو تانوزخملا
.جاتنإ’ا

عسضو متيسس هنا تدكأاو
ةددعتم ةظقي ةيلخ»
نم لكسشتت تاعاطقلا

ةعانسصلا ةرازو يلثمم
ةرازوو ةين’ديسصلا
اذه طبسض دسصق ةراجتلا
قفو ريدسصتلل ضضرعلا

يف ةيئابولا ةيعسضولا روطت
تايجاحلاو رئازجلا
حامسسلا متو .«ةيلحملا

ةيقاولا ةعنقأ’ا ريدسصتب
لسضفب انوروك ضسوريف دسض

تاقاطل ربتعملا عافتر’ا
لاجملا اذه يف جاتنإ’ا

.ةريخأ’ا رهسشأ’ا للخ
ز.ضسواط

ةروحتملا «انوروك» راسشتنا لظ يف ريبادتلا ديدسشتب نوبلاطي نوسصتخم

ةيحسص ةثراك باوبأا ىلع رئازجلا
«بعسصأا مداقلاو ..ةليوط تاونسس اننيب ىقبيسس سسوريفلا» :يتفان ميلسس روسسيفوربلا

م˘ي˘ل˘سس رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ع˘ّقو˘˘ت
بط ي˘˘ف ضصت˘˘خ˘˘م˘˘لا ي˘˘ت˘˘فا˘˘˘ن
ىقبي نأا ،ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘لا ضضار˘مألا
ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘سسل ضسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا

،ةديدجلا تلÓسسلا عم ةسصاخ
ق˘ل˘ق˘ل˘ل ر˘ي˘ث˘م˘لا ّنأا ى˘لإا ار˘ي˘سشم
تا˘˘سسور˘˘ي˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ط˘˘خألاو
دار˘فأا ي˘ل˘خ˘ت و˘˘ه ةرو˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا
تاءار˘˘جإلا ن˘˘ع ع˘˘م˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘م˘˘˘لا
.ةيئاقولا

ي˘ف ،رو˘سسي˘فور˘ب˘لا ح˘˘سضوأاو
نأا ،ضسمأا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
قتاع ىلع طقف عقي ل نواهتلا
ى˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘نو ،ن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘لا
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘عدر˘˘لا تاءار˘˘جإلا

ول هنأا افيسضم ،يخارتلا فقو
ة˘˘يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا ة˘˘لÓ˘˘سسلا ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ت
ة˘ثرا˘ك باو˘بأا ى˘ل˘˘ع نو˘˘كن˘˘سس

ةرورسض ىلع اددسشم ،ةيحسص
جراخ نم نيدفاولا عم لماعتلا
.مز˘حو ة˘مار˘سص ر˘ث˘كأا˘ب ن˘طو˘لا

تاذ ي˘ف رو˘سسي˘˘فور˘˘ب˘˘لا د˘˘كأاو
تا˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ه˘نأا ،قا˘ي˘˘سسلا
يحسص رجح قيب˘ط˘ت ة˘ي˘ن˘ع˘م˘لا

ة˘ب˘قار˘م ءار˘جإا ع˘م ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع
بجو ا˘م˘ك ،ة˘يرود ل˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘تو
لك ىلع ةمراسص ريبادت قيبطت
نود ،نطولا بارت لخدي يبنجأا
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل نوا˘˘ه˘˘ت وأا ل˘˘˘ها˘˘˘سست
ي˘ت˘لا ةرو˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘لا تلÓ˘˘سسلا

ّنأا ىلإا اريسشم ،ةعرسسب رسشتنت
ل رئازجلل ةيحسصلا تايناكمإلا
دد˘˘ع ي˘˘ف اد˘˘ياز˘˘˘ت ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت
روسسيفوربلا راسشأاو.تاباسصإلا
ةرو˘ح˘ت˘م˘لا تلÓ˘˘سسلا نأا ى˘˘لإا
بيسصتو ،ايرود لوحتتو ةيكذ
رثكأا ةريغسصلا ةيرمعلا تائفلا
امنيب ،بابسشلاو لافطألا ىنعمب
ةمارسص ىلإا ةدوعلا ىلع ددسش
تانهكتلا نأل ة˘يا˘قو˘لا ر˘ي˘باد˘ت
،بع˘˘سصأا مدا˘˘ق˘˘˘لا نأا˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘ت
دعب ةثلاث ةجوم نم فوختلاو
˘˘ما˘˘ع˘˘لا ثد˘˘ح ا˘˘م˘˘ك نا˘˘˘سضمر
.يسضاملا

ط.ةراسس
ايريرسس ÚتيŸا ÚعÈتŸا ديد– ةيلمع لهسسيسس زا‚’ا اذه نإا لاق

ءاسضعأ’اب عÈتلا نع عانتم’ا لجسس قلطإا نع نلعي ديزوب نب

نأاسشلا اذهب ةيلÙا تاطلسسلل تاميلعت ىدسسأا

تاناسضيفلا يدافتل عيراسشŸا زا‚ا ‘ عارسسإلل وعدي يرسصان

ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأا
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ر˘˘˘˘يزو د˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘ب
حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كسسلاو
قÓ˘طإا ن˘ع ،تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘لا
عربت˘لا ن˘ع عا˘ن˘ت˘ملا ل˘ج˘سس
لي˘ه˘سست ل˘جا ن˘م ءا˘سضعألا˘ب

نيعر˘ب˘ت˘م˘لا د˘يد˘ح˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
.ايريرسس نيتيملا

لÓ˘خ د˘يزو˘ب ن˘ب ح˘سضوأاو
ع˘قاو لو˘ح ة˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن
قا˘ي˘سس ي˘ف ءا˘سضعألا ة˘˘عارز
يف (91‐ديفوك) انوروك ءابو
ةسصتخملا قرفلا نأا ،رئازجلا

ةينطولا ةلاكولا ةياعر تحت
مهل ناك دق ءاسضعألا عرزل
تا˘ي˘ل˘م˘ع ثع˘ب ي˘ف ل˘سضف˘لا

ن˘˘م ءاد˘˘˘ت˘˘˘با ءا˘˘˘سضعألا عرز
كلذو0202 ربو˘ت˘كأا ر˘ه˘سش
تلو˘كتور˘ب˘˘لا ةا˘˘عار˘˘م ع˘˘م
‐ديفوك نم ةيئاقولا ةيحسصلا

مت هنا ،ديزوب نب دكأا امك .91
ىلكلل عرز ةيلمع ةئام ءارجإا

اذه انموي ىلإا رياني رهسش نم
يف ةيل˘م˘ع19 ـــب ة˘نرا˘ق˘˘م
ضصخي اميف امأا .0202 ةنسس
دقف ،ةيعذ˘ج˘لا ا˘يÓ˘خ˘لا عرز

06 ءارجا ىلا ديزوب نب راسشأا
ي˘ثÓ˘ث˘لا ي˘˘ف عرز ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ة˘يرا˘˘ج˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا ن˘˘م لولا

ةنسس يف ةيلمع513 لباقم
ثع˘˘˘ب نا ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘˘سضم ،0202
ي˘˘ناد˘˘ي˘˘˘م˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘سسج˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةينرقلا عرزو عزن عورسشمل
اسشاب يفطسصم ىفسشتسسم يف
امك ،بلطلا نم بناج يبليسس
ةرتف في˘ف˘خ˘ت ي˘ف م˘ها˘سسي˘سس
.داريتسسلا

ـه.داوج

ر˘يزو ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك د˘كأا
،ةيمومعلا لا˘غ˘سشألاو ل˘ق˘ن˘لا

ي˘ف عار˘سسإلا ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع
ةسصاخلا عيراسشملا لك زاجنإا
ن˘˘˘م ند˘˘˘˘م˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
نم ،نطولا ربع تاناسضيفلا
رطاخ˘م˘لا ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ل˘جأا

.تاناسضيفلاب ةقÓعلا تاذ
لÓ˘˘˘خ ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فا˘˘˘˘سضأاو

ة˘يلو ى˘˘لإا ة˘˘يد˘˘ق˘˘ف˘˘ت ةرا˘˘يز
ى˘ط˘عأا ه˘نأا ،ضسمأا ة˘ل˘ي˘˘سسم˘˘لا
،ةيلحملا تاطلسسلل تاميلعت
روبعل رسسج زاجنإا لجأا نم
يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل ةدا˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب يداو

،تا˘نا˘سضي˘ف˘˘لا˘˘ب ماد˘˘ط˘˘سصلا
نأا ،قايسسلا تاذ يف حسضوأاو
دسض ططخمو جمانرب كانه
ىوتسسملا ىلع تا˘نا˘سضي˘ف˘لا
تايلولا لك ربعو ،ينطولا
.رطخلل ةسضرعملا

خ.ةميسسن
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ةيامحلا حلاسصم تحسضوأاو
ةيلخ ليكسشت مت هنأا ةيندملا
تح˘ت تا˘فا˘ع˘سسإلا ق˘ي˘سسن˘ت˘˘ل
تا˘ط˘ل˘سسلاو ي˘لاو˘˘لا فار˘˘سشإا
ي˘ئلو˘لا ر˘يد˘م˘لاو ة˘ي˘ل˘ح˘م˘˘لا
ةيلمع دعبو ،ةيندملا ةيامحلل
ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لا م˘˘ت ثح˘˘ب˘˘˘لا
73 رمع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ضصخ˘سش
م˘ي˘ل˘سس ة˘يد˘ل˘ب˘ب فو˘ت˘م ة˘ن˘˘سس
را˘ط˘مألا ها˘ي˘م تفر˘ج ا˘مد˘ع˘ب
داو ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ه˘ترا˘˘ي˘˘سس
رخآا ضصخسش دجو امك ،قنخلا

ه˘˘˘ترا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘خاد فو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ةقطنم˘ب ل˘حو˘لا˘ب ةرو˘م˘غ˘م˘لا
،ح˘ل˘م˘لا ن˘ي˘ع ة˘يد˘ل˘ب ة˘ل˘ق˘ع˘لا
01 ذا˘˘ق˘˘نإا ى˘˘لإا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ضصا˘˘خ˘˘سشأا

داولا هايم م˘ه˘تر˘سصا˘ح ة˘ل˘فا˘ح
ذا˘ق˘نإاو ،ف˘يرا˘ع˘م˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ن˘ت˘م ى˘ل˘ع نا˘ك ر˘خآا ضصخ˘سش
ق˘ير˘ط ة˘ث˘ع˘ب˘لا داو˘˘ب ةرا˘˘ي˘˘سس

يديسس ةيدلب06 مقر يئلو
ضصاخسشأا80  ذاقنإاو ،دمحما

داو هايم مهترسصاح لزنم نم
،حلملا نيع ةيدل˘ب˘ب نو˘م˘ي˘ل˘لا

ىل˘ع ة˘ن˘حا˘سش جار˘خإا م˘ت ا˘م˘ك
ةيدلب˘ب م˘ن˘غ ضسأار03 اهنت˘م

طاوغألا ةيلو يفو .موهرب
01 نم ةنوكم ةلئاع ذاقنإا مت
داو˘لا ها˘ي˘م  ا˘ه˘تر˘سصا˘ح دار˘˘فأا
.ةيجيرسسلا ةقطنمب

ر˘˘يزو ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ،ةرا˘˘˘سشإÓ˘˘˘ل
،لقنلاو ةي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا

دراوملا ةرازول ماعلا نيمألاو

ةلي˘سسم˘لا ة˘يلو ى˘لإا ة˘ي˘ئا˘م˘لا
ةررسضتم˘لا ق˘طا˘ن˘م˘لا د˘ق˘ف˘ت˘ل

يتلا ةيوجلا تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لا ءار˘ج
.ضسمأا لوأا ةيلولا اهتدهسش

ةررسضتŸأ قطانŸأ دقفتل يرأزو دفو لوسصو

ةليسسŸا تاناسضيفب تارسشعلا ذاقنإاو Úتثج لاسشتنا

ط.ةراسس

أذهو اياحسض9 ىلإأ ةيسضاملأ مايألأ لÓخ تايلو ةدع اهتدهسش يتلأ ةيوجلأ تابلقتلأ ةليسصح تعفترأ
.نيرخآأ نع راج ثحبلأ لأزي ل اميف ،ةليسسملأ ةيلوب لويسسلأ امهتفرج نيتثج لاسشتنأ دعب

..ةبعرم ةÁرج عقو ىلع زتهت اسسنرف

عراسشلا طسسو هتجوز قرحي يرئازج
ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م تظ˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

ةنيدم نم برقلاب كاينيريم
ع˘قو ى˘ل˘ع ا˘سسنر˘˘ف˘˘ب ودرو˘˘ب

تحار ،ءار˘˘˘˘كن ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ج
ةغلابلا «زانيهاسش» اهتيحسض
امدعب ة˘ن˘سس13 ر˘م˘ع˘لا ن˘م
«رينم» وعدملا اهجوز مدقأا
ا˘ه˘قر˘ح ى˘ل˘˘ع (ة˘˘ن˘˘سس44)
قلطأا نأا دعب عراسشلا طسسو
مهتملا ،ةيران تارايع اهيلع
فر˘˘ط ن˘˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عا م˘˘˘ت
ي˘ف ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
.هتمكاحم راظتنا

تي˘ق˘ل ءار˘كن˘لا ة˘م˘ير˘ج˘˘لا
فر˘ط ن˘م ار˘ي˘˘ب˘˘ك ا˘˘ط˘˘خ˘˘سس
ي˘˘ف تع˘˘قو ،ن˘˘ي˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ن˘م بر˘ق˘˘لا˘˘ب ،كا˘˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘ي˘˘م
ة˘عا˘سسلا دود˘ح ي˘˘ف ،ودرو˘˘ب
مهت˘م˘لا ما˘قو .ًءا˘سسم01:6
ةيران تارايع ةدع قÓطإاب

ىتح ةي˘ح˘سضلا ي˘قا˘سس ى˘ل˘ع
ا˘˘ه˘˘سشر˘˘ب ما˘˘ق م˘˘ث ،تط˘˘ق˘˘سس
يهو لاعتسشÓل لباق لئاسسب

.ا˘ه˘ي˘ف را˘ن˘˘لا مر˘˘سضأاو ة˘˘ي˘˘ح
،ةعاسس فسصن يلاوح دعبو
يديأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘م˘لا ل˘ق˘ت˘عا

ة˘ح˘فا˘˘كم ة˘˘طر˘˘سش طا˘˘ب˘˘سض
برقلاب ،كاسسيب يف ةميرجلا

.ثداحلا عقوم نم
ردا˘سصلا نا˘ي˘ب˘لا بسسح˘˘بو

يف ماعلا يعدملا بتكم نع
ل˘م˘˘ح˘˘ي نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف ،ودرو˘˘ب
ضسدسسمو21 رايع ةي˘قد˘ن˘ب

.ةسشوطرخ مازحو زاغ
003 ي˘˘لاو˘˘˘ح ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘تو

،ءا˘˘ع˘˘برألا ءا˘˘˘سسم ،ضصخ˘˘˘سش
تا˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م ن˘˘م ةو˘˘عد˘˘˘ب
ةد˘م˘ل ،ةأار˘˘م˘˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا

بر˘ق˘لا˘ب تم˘سص ي˘ف ة˘عا˘سس
.ةاسسأاملا ناكم نم

ة˘˘يد˘˘ل˘˘˘ب ضسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
ةيلخ ءاسشنإا مت هنأا ،كانيريم
ضصاخسشألا لابقتسسل ةيسسفن
ة˘مد˘سصلا˘ب او˘ب˘ي˘سصأا ن˘˘يذ˘˘لا

ءاعدلا راسشأاو .ةثداحلا ءارج
،ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا نأا ى˘˘لإا
نيب مهرامعأا حوارتت نيذلا

ى˘ل˘ع ا˘ًما˘ع11و7و3
نو˘سشي˘ع˘ي او˘نا˘ك ،ي˘˘لاو˘˘ت˘˘لا
.ةيحسضلا لزنمب

مكُح نأاو قبسس هنأا ركذي
ناوج52 يف مه˘ت˘م˘لا ى˘ل˘ع
ة˘م˘كح˘م ل˘ب˘˘ق ن˘˘م0202
بب˘˘سسب ،ودرو˘˘˘ب تا˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ج
81 نجسسلاب ،هتجوز فينعت
.اًرهسش

9 هليبسس يلخأا دق ناكو
نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،0202 ر˘ب˘م˘سسيد
هل تيقب يتلا ةدملا يسضقي
هراو˘سسأا جرا˘خ ن˘ج˘سسلا ن˘˘م
.ةبقارملا تحتو

اذ˘˘ه نإا ة˘˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا تلا˘˘˘قو
ه˘جو ى˘ل˘ع ل˘م˘ت˘سشا ءار˘جإلا
˘˘˘˘ماز˘˘˘˘ت˘˘˘˘للا ضصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘لا
لا˘سصتلا ر˘ظ˘حو ،ة˘يا˘عر˘لا˘ب
ن˘م بار˘ت˘قلاو ،ة˘ي˘ح˘سضلا˘˘ب
نار˘˘ي˘˘ج حر˘˘˘سصو.اهلزنم
ه˘جور˘خ ذ˘ن˘م ه˘نأا ،ة˘ي˘ح˘سضلا

اهق˘يا˘سضي و˘هو ن˘ج˘سسلا ن˘م
.اهعباتيو اهي˘ل˘ع ضسسسج˘ت˘يو
،نيرهسش نم برقي ام ذنمو
ر˘بو˘سس ما˘مأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ىد˘ت˘˘عا

اهلمح نم نكمتو ،تكرام
،اهقنخ لواحو هتنحاسش يف
.تبره اهنأا لإا

ط.ةراسس

نواسشلأ لبجب طيسش“و ثحب ةيلمع لÓخ

ةيدŸاب يباهرإا ىلع ءاسضقلا

رهمجتلأ ىلع صضيرحتلأو ةيروهم÷أ صسيئرل ةءاسسإلأ مهتب

قباسسلا بئانلل اذفان اسسبح ناماع
«كيفيسسيبسس»

ضشي˘ج˘ل˘ل ةزر˘ف˘˘م تسضق
،ضسمأا لوأا ،يبعسشلا ينطولا

،ةيدملا ةيلوب يباهرإا ىلع
ثح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ كلذو
،ةلسصاوتم لازت ل طيسشمت

ةرازول نايب هب دافأا ام بسسح
.ينطولا عافدلا

هنأا ردسصملا تاذ حسضوأاو
،باهرإلا ةحفاكم راطإا يف»
ضشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ةزر˘˘˘ف˘˘˘˘م تسضق
ى˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لوأا حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سص ،(1) ي˘˘با˘˘هرإا
ثح˘ب ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لÓ˘˘خ ،ضسمأا

،نوا˘سشلا ل˘ب˘ج˘ب ط˘ي˘سشم˘˘تو
.«ةيدملا ةيلو ،قارد ةيدلب

نأا ردسصملا تاذ فاسضأاو
لاز˘ت ل ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا»

ن˘˘م تن˘˘˘كم ،ة˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘م
ضشاسشر ، ضسدسسم عاجرتسسا

فو˘˘كي˘˘ن˘˘سشÓ˘˘˘ك عو˘˘˘ن ن˘˘˘م
ةر˘˘ي˘˘خذ نزا˘˘˘خ˘˘˘م  ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ثو
.«ناديم  ةراظنو ةءولمم

˘‐ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
يف» ‐ردسصملا تاذ بسسح
جئا˘ت˘ن˘لا ة˘ي˘كي˘ما˘ن˘يد قا˘ي˘سس
ا˘ه˘ق˘ق˘ح˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإلا

ضشي˘ج˘لا تاد˘حو ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م
د˘كؤو˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ىلع اهمزعو اهسصرح ىدم
باهرإلا ةحفا˘كم ة˘ل˘سصاو˘م
ءلؤو˘˘˘ه لو˘˘˘ل˘˘˘ف ةدرا˘˘˘˘ط˘˘˘˘مو
مهيلع ءاسضقلاو ني˘مر˘ج˘م˘لا
ل˘ما˘ك ر˘˘ب˘˘ع اود˘˘جو ا˘˘م˘˘ن˘˘يأا
.«ينطولا بارتلا

م.ةزمح

نا˘سسم˘ل˘ت ة˘م˘كح˘م تسضق
ا˘سسب˘ح ن˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘ب ،ضسمأا لوأا
03ـب ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غو ةذ˘فا˘˘ن
ق˘ح ي˘ف ،م˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘سس نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
يبعسشلا ضسلجملا يف بئانلا
ر˘ها˘ط˘لا ،ق˘با˘سسلا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

و˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘لا ،مو˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘م
ر˘˘مأا ع˘˘م ،«كي˘˘ف˘˘ي˘˘سسي˘˘ب˘˘سس»
نم تقؤوملا ضسبحلا هعاديإاب
ر˘ها˘ط˘ل˘ل ته˘جوو .ة˘سسل˘ج˘لا

ضسيئرل ةءاسسإلا مهت موسسيم
ضضير˘ح˘ت˘لاو ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج˘˘لا

حلسسملا ريغ رهمجتلا ىلع
اهرسشن هل ويديف عطاقم ربع
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ف
هدكأا ام˘ل ق˘فو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
بئا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع دار˘˘فأا د˘˘حأا
.قباسسلا

ب.ناÁأ

«ةقر◊أ» صضرغب يرحب داتع ىلع ءÓيتسسلأ نلواحي اناك

«فيرع» لزنم ىلع حلسسŸا وطسسلاب اماق Úسصخسشل ذفانلا سسب◊ا

ةيرا÷أ ةيئان÷أ ةرودلأ رخآأ ¤إأ تلجأأ ةيسضقلأ

ةمسصاعلا ‘ تاردıا ببسسب امهراج لتق ن’واحي ناقيقسش

تايانج˘لا ة˘م˘كح˘م تسضق
،ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا
ن˘ي˘م˘ه˘ت˘م ضسب˘ح˘ب ،ضسمأا لوأا
ن˘ج˘سسب ن˘ي˘˘فو˘˘قو˘˘م ن˘˘ي˘˘ن˘˘ثا
81و01 ةد˘˘م˘˘ل ،ضشار˘˘ح˘˘لا
ةمهت˘ب ي˘لاو˘ت˘لا ى˘ل˘ع ار˘ه˘سش
ديدهتلا ةلئاط تحت ةقرسسلا
لز˘ن˘م تلا˘ط ضضي˘˘بأا حÓ˘˘سسب

ة˘ي˘ند˘م˘لا ة˘يا˘م˘ح˘لا˘ب ف˘˘ير˘˘ع
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ةد˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
هرق˘م ن˘ئا˘كلا «تسسو˘ف˘ن˘ما˘ت»
،ةمسصاعلا رئازجلاب ىسسرملاب
.د» ن˘م ل˘كب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
«Ó˘ب˘موز» ى˘ن˘كم˘لا «مÓ˘˘سسإا

نيذ˘ل˘لا «ما˘سشه .د» ه˘كير˘سشو
ح˘ن˘ج ي˘ف ة˘م˘ير˘ج˘لا ا˘˘فر˘˘ت˘˘قا
.مÓظلا

ن˘˘˘˘م ر˘˘˘˘فو˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘م بسسحو
اماق نيمهتملا نإاف ،تامولعم
ق˘ير˘ط ن˘ع Ó˘ي˘˘ف ما˘˘ح˘˘ت˘˘قا˘˘ب
ن˘ي˘م˘ث˘˘ل˘˘م ا˘˘م˘˘هو ،ق˘˘ل˘˘سست˘˘لا

،ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا ن˘˘ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح
داتع ىل˘ع و˘ط˘سسلا˘ب ا˘مو˘ق˘ي˘ل
ضضرغب نم˘ث˘لا ظ˘ها˘ب ير˘ح˘ب
.جراخلا ىلإا هب «ةقرحلا»

ع˘ئا˘˘قو ن˘˘م ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘سسيو
21 خ˘يرا˘ت˘˘ب ه˘˘نأا ، ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا

نع غيلبتلا مت ،0202 ناوج

ىلإا ضصاخسشألا دحأا ضضرعت
ديدهتلا ةلئاط تحت ةقرسسلا
ه˘ن˘كسسم ل˘خاد˘ب ،ن˘ي˘˘كسسلا˘˘ب
ئ˘طا˘سشلا ر˘ئاز˘ج˘لا˘ب ن˘˘ئا˘˘كلا
هر˘ثإا ى˘ل˘عو ،ير˘ح˘ب˘لا جر˘˘ب˘˘ب
ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ة˘˘˘قر˘˘˘ف تل˘˘˘خد˘˘˘ت
راد˘˘˘لا ن˘˘˘مأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘˘لا
ةيحسضلا اودجو نيأا ،ءاسضيبلا
نع مهربخاف ،عله ةلاح يف
وحن ،نيدت˘ع˘م˘لا رار˘ف ة˘ه˘جو
.طرحبلا ضسورع» ئطاسش

ثا˘ح˘بألا ف˘ي˘˘ث˘˘كت د˘˘ع˘˘بو
ا˘ه˘تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘˘ي˘˘م˘˘لا

ةفداسصم مت ،ةقرفلا رسصانع
،يحلا ةقزا ىدحإاب نيلعافلا

لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب نا˘م˘ث˘ل˘˘م ا˘˘م˘˘هو
نامه˘ت˘م˘لا نا˘كو .م˘ه˘سسبÓ˘م
ءا˘سضي˘ب ة˘ح˘ل˘˘سسأا ن˘˘ير˘˘ه˘˘سشم
ن˘م ن˘ي˘˘كا˘˘كسس» ةرو˘˘ظ˘˘ح˘˘م
ناك ا˘م˘ي˘ف ،«ر˘ي˘ب˘كلا م˘ج˘ح˘لا
ديسص ةيقدنب Ó˘ما˘ح ا˘م˘هد˘حأا

رارفلاب اذوليل ،يمرلل ةزهجم
ا˘م˘ه˘ها˘ب˘ت˘نا تف˘ل نأا در˘ج˘م˘˘ب
م˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘˘ل .ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘جر
ءاقلإا مت نأا ى˘لإا ا˘م˘ه˘تدرا˘ط˘م
ايدبأا نأا دعب ،امهيلع ضضبقلا

لÓخ اموقيل ،ةفينع ةمواقم
نم ضصلخ˘ت˘لا˘ب ا˘م˘ه˘ت˘ق˘حÓ˘م

حطسس قو˘ف ا˘ي˘مر ،ة˘ح˘ل˘سسألا
.روا˘ج˘م ي˘ح˘ب لزا˘ن˘م˘لا د˘حأا

م˘˘ت ثا˘˘ح˘˘بألا ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م˘˘بو
تاقورسسملا عيمج عاجرتسسا
تناك يتلا ،اهيلع ىلوتسسملا

ئ˘طا˘سش ن˘م بر˘ق˘لا˘ب ةأا˘ب˘خ˘م
د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ،ل˘با˘ق˘م˘لا ر˘ح˘ب˘˘لا

لزنملا نم رتم051 يلاوح
.فدهتسسملا

يف تاقورسسملا تلثمت و
ةير˘ح˘ب ةا˘ج˘ن تا˘يرد˘سص8»
ةاجن ةماوع ،نوللا ة˘ي˘لا˘ق˘تر˘ب
ف˘نا˘عز˘لا ن˘م جوز ،ة˘ير˘˘ح˘˘ب
كرحم ،نوللا ءادوسس ةيرحبلا
م˘ج˘˘ح˘˘لا ن˘˘م ير˘˘ح˘˘ب برا˘˘ق
،«ا˘ها˘ما˘ي ة˘مÓ˘ع وذ ر˘ي˘ب˘˘كلا
،دوقو نازخ  ىلإا ةفاسضإلاب
مازح ،قئارحلا دامخإا ةروراق
ديسص ةيقدنب ،يرحب ضصوغ
ءا˘سضي˘ب ة˘عا˘ب˘ط ة˘لآا ،ة˘ير˘ح˘˘ب
.نوللا

ة˘م˘كا˘ح˘م ة˘˘سسل˘˘ج لÓ˘˘خو
افرتعا نيفوقوملا نيمه˘ت˘م˘لا
،امهيلإا ةبو˘سسن˘م˘لا ع˘ئا˘قو˘لا˘ب
عيقوت ماعلا بئانلا ضسم˘ت˘ل˘ي˘ل

انج˘سس تاو˘ن˘سس01 ة˘بو˘ق˘ع
.امهنم دحاو لك قح يف اذفان

صس.صس

تايانجلا ةم˘كح˘م تل˘جأا
ءا˘سضي˘ب˘لا راد˘لا˘ب ة˘ي˘ئاد˘ت˘˘بلا
ضسمأا لوأا ،ةمسصاعلا رئازجلاب
ةيسضق يف نيمهتملا ةمكاحم
نم نيكسسب ناريجلا نبا لتق
ةرودلا رخآا ىلإا «ةيسشوب» عون
.ةيراجلا ةيئانجلا

تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا بسسحو
نم غلبي اباسش نإاف ،ةرفوتملا
ىلإا ضضرعت  ةنسس91 رمعلا

نيكسس ةطسساوب لتق ةلواحم
ةفينع ةرجاسشم رثإا «ةيسشوب»
يح نونطقي ضصاخسشأا3 عم

ناقيقسش مهنيب ،يرحبلا جرب
.نانثا

م˘ه˘ع˘م او˘ب˘ل˘ج نو˘م˘ه˘ت˘م˘لا
ةبيقح لخاد ،رجانخو افويسس

،ةيحسضلا نم رأاث˘ل˘ل ،ة˘ير˘ه˘ظ
ع˘˘م فÓ˘˘خ ي˘˘ف نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
نجسسلا هترداغم ىدل مهدحأا

و˘˘ف˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ه˘˘˘تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسل
بب˘˘˘سس نا˘˘˘كو .ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا
ضصارقألا نم ةيمك ،فÓخلا
فلأا52 غلبمو ة˘سسو˘ل˘ه˘م˘لا
ق˘˘ي˘˘ق˘˘سشلا ا˘˘ه˘˘˘عدوأا ،را˘˘˘ن˘˘˘يد
لبق هت˘ي˘ح˘سض د˘ن˘ع ر˘غ˘سصألا

نم رسشاب˘ت˘ل ،ن˘ج˘ّسسلا ه˘لو˘خد
اقيقحت نمألا حلاسصم اهتهج
،ة˘م˘˘ير˘˘ج˘˘لا تا˘˘سسبÓ˘˘م ي˘˘ف
يسسي˘ئر˘لا م˘ه˘ت˘م˘لا ف˘ي˘قو˘تو
»م ،ضس» ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘سشو «ع،ضس»
عاد˘يإاو .«ر،ب» ا˘م˘ه˘كير˘سشو
تقؤوملا ضسبحلا نهر ةثÓثلا
ة˘م˘ه˘˘ت˘˘ب ،ضشار˘˘ح˘˘لا ن˘˘ج˘˘سسب
عم يدم˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ة˘لوا˘ح˘م
،د˘سصر˘ت˘لاو رار˘˘سصإلا ق˘˘ب˘˘سس
حر˘ج˘لاو بر˘˘سضلا ة˘˘ح˘˘ن˘˘جو
.ضضيبأا حÓسسب يدمعلا

م.ةزمح

قلعتت53 اهنم
دسض حنجو تايانجب
طروت تاكلتمملا
اسصخسش35 اهيف
ةيسضق181 ةجلاعم
ليرفأأرهسش لÓخ ةيمأرجإأ

ةياجبب
مÓعلأ ةيلخ تفسشك
حلاسصمل ةعباتلأ لاسصتلأو
نأأ ،ةياجب ةيلو نمأأ
دق  ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ

ليرفأأ رهسش لÓخ  تجلاع
،ةيسضق181 ،يسضقنملأ
قح يف رودسص  ىلإأ تسضفأأ

اهنم و ،عأديإأ رمأأ اسصخسش25
تايانجلاب قلعتت ةيسضق53
تاكلتمملأ دسض حنجلأو
،اسصخسش35 اهيف طروت
اسصخسش22 قح يف ردسصو
ىلإأ ةفاسضإأ ،عأديإأ رمأأ

قلعتت ةيسضق221 ةجلاعم
دسض حنجلأو تايانجلاب
041 اهيف طروت دأرفألأ
21 قح يف ردسص ،اسصخسش
امك ،عأديإأ رمأأ صصخسش

ةرتفلأ صسفن لÓخ تجلاع
ةحفاكمب قلعتت ةيسضق31
تأرثؤوملأو تأردخملأ
82 اهيف طروت ،ةيلقعلأ
81 قح يف ردسص ،اسصخسش
اياسضقلأ امأأ ،عأديإأ رمأأ مهنم
مت دقف ةيداسصتقلأ

طروت ،اياسضق01 ةحلاعم
ةفاسضإلاب ،صصاخسشأأ90 اهيف
ةدحأو ةيسضق ليجسست ىلإأ

مئأرجلاب قلعتت
اهيف طروت ةينورتكلإلأ
لاسسرإأ مت ،دحأو صصخسش
تاهجلأ ىلإأ فلملأ
.ةسصتخملأ ةيئاسضقلأ

نب قوراف /ت . ميرك
فيرسش



ىف نيملسسملا نم ريثك دهتجي
ع˘˘با˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل ى˘˘˘ف ةدا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا

ةسصاخ نا˘سضمر ن˘م ن˘ير˘سشع˘لاو
رد˘ق˘لا ة˘ل˘ي˘ل ا˘ه˘نأا ضسا˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘ع
ضساسسأا ىلع نودهتجي نورخآاو
لاؤوسسلاو ردقلا ةليل ةنظم اهنأا
له نيملسسملا نم ريثك لغسشي
 ؟ردقلا ةليل ىه
نب َةدابُع نع هنأا ءاملعلا بيجي
ىsلسص‐ tيبنلا جَرخ :لاق ِتماsسصلا
ِةليلب انَرِبخُيل ‐َمsلسسو هيلع هللا
ن˘˘م ِنÓ˘˘ُجر ى˘˘َحÓ˘˘َت˘˘ف ،رْد˘˘َق˘˘˘لا
ُتجر˘˘خ» :لا˘˘ق˘˘ف ،ن˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سسم˘˘لا

ىَحÓَتف ،رْدَقلا ِة˘ل˘ي˘ل˘ب م˘كَر˘ِب˘خُأل
ْنأا ىسسعو !ْتعِفُرف ؛ٌنÓفو ٌنÓف
يف اهوسسِمتْلاف ؛مكل اًريخ َنوكي
ِة˘˘˘˘ع˘˘˘˘با˘˘˘˘˘sسسلاو ِة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘sت˘˘˘˘˘لا

tيرا˘˘خ˘˘ب˘˘لا هاور)«ِة˘˘˘سسما˘˘˘خ˘˘˘لاو . (ملسسمو
عباسسلا ةليل نا دكؤوي ثيدحلا اذه
نكل ردقلا ةليل ةنظم نيرسشعلاو
ٍبعَك ُنب tيبُأا ليلجلا ىباحسصلل
ضصاخ ثيدح‐ ُهنع ُهللا َيِسضر‐
اهنأاو نيرسشعلاو عباسسلا ةليل ىف
هنع هللا ىسضر لاق ِرْدَقلا ِةليَل
ُر˘ث˘كأاو ،ا˘ه˘ُم˘ل˘˘عَأل ي˘˘uنإا ،ِه˘˘ل˘˘لاو»
ا˘نَر˘مَأا ي˘ت˘لا ُة˘ل˘ي˘sل˘لا ي˘ه ي˘م˘ل˘˘ِع
ه˘ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ى˘sل˘سص ِه˘ل˘˘لا ُلو˘˘سسر
ٍعبَسس ُةلي˘ل ي˘ه ،ا˘ه˘ِما˘ي˘ِق˘ب َم˘sل˘سسو
ن˘ع .(م˘ل˘سسم هاور)  «َن˘ير˘˘سش˘˘ِعو
:لاق ُهنع ُهللا َيِسضر َةَريَرُه يبأا
ِلوسسر دنع ِرْدَقلا َةليل انْرَكاذَت»
:لاقف .َمsلسسو هيلع هللا ىsلسص ِهللا

ُرمق˘لا ع˘َل˘ط ن˘ي˘ح ُر˘ُكذ˘َي م˘ك˘tيأا»

هاور) «؟ٍة˘َن˘ْف˘˘َج uق˘˘ِسش ُل˘˘ث˘˘ِم و˘˘هو
فسصِن :ْيأا :ٍةَنْفَج uقِسش) .(ملسسم
ِن˘ي˘˘َسس˘˘ُح˘˘لا و˘˘بأا لا˘˘ق ؛(ٍة˘˘ع˘˘سص˘˘َق
ع˘˘ْب˘˘َسس ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ل :ْيأا :tي˘˘˘سسرا˘˘˘ف˘˘˘لا

اهيف عُلطي رَمَقلا sنإاف ؛نيرسشِعو
ريثك نبا ىكحو ،ةفuسصلا كلتب
د˘م˘˘حأاو كلا˘˘م ن˘˘ع ه˘˘جو˘˘لا اذ˘˘ه
.امهريغو
يف بعك نب يبأا نع ءاج ام امأاو
،ن˘ير˘سشع˘لاو ع˘با˘سسلا ة˘ل˘ي˘ل ا˘ه˘˘نإا
هذه ي˘ف تنا˘ك ا˘ه˘نإا ح˘ي˘ح˘سصلا˘ف
نب يبأا اهيف مسسقأا يتلا ةنسسلا

،نيرسشع˘لاو ع˘با˘سسلا ة˘ل˘ي˘ل بع˘ك
يف اهديدحت يغبني Óف هيلعو
 .نيرسشعلاو عباسسلا ةليل ةنسس لك
‐ يمثيهلا رجح نبا لاق كلذل
ل اهنأا عمج راتخا :‐ هللا همحر
ر˘سشع˘لا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ل مز˘ل˘ت
،هيلا˘ي˘ل ي˘ف ل˘ق˘ت˘ن˘ت ل˘ب ،ر˘خاوألا

ثيدا˘˘حألا ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ت ل :او˘˘لا˘˘قو
.كلذ˘ب لإا ا˘ه˘ي˘ف ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘م˘˘لا

:لاق هنأا ةبÓك يبأا نع يورو
دقو ،«رخاوألا رسشعلا يف لقتنت»
ن˘م ر˘ي˘ث˘ك يأار˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘لإا لا˘˘م

˘ما˘مإلا م˘ه˘ن˘م ،ح˘لا˘سصلا ف˘ل˘سسلا
،يروثلاو ،لبنح نب دمحأاو كلام
 .مهريغو ...ينزملاو ،روث ىبأاو
:«يرابلا حتف» يف رجح نبا لاقو
ن˘˘م ر˘˘تو ي˘˘ف ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ح˘˘˘جرألاو»
وهو .«لقتنت اهنأاو رخألا رسشعلا

ثيدا˘حألا ن˘م ر˘ي˘ث˘ك هد˘كؤو˘˘ت ا˘˘م
نأا م˘ل˘سسم˘لا ى˘ل˘عو ،ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا
ةيرتولا ىلايللا لك ىف دهتجي
ناسضمر نم رخاوألا رسشعلا ىف
نيرسشعلاو عباسسلا ةليل تناك نإاف
 .ردقلا ةليل ةنظم ديكأا ىهف

ناصضمر ءاعد
يِنْمِرْكَأا َو ،ِلِفاَوsنلا َنِم ِهيِف يuظَح ْرuفَو sمُهsللا »
ْبuر˘َق َو ،ِل˘ِئا˘َضس˘َم˘ْلا َن˘ِم ِراَر˘ْحَأا˘ْلا ِرا˘َضض˘ْحِإا˘ِب ِه˘ي˘ِف
ا˘َل ْن˘َم ا˘َي ،ِل˘ِئا˘َضسَو˘ْلا ِن˘ْي˘˘َب ْن˘˘ِم َك˘˘ْي˘˘َلِإا ي˘˘ِت˘˘َل˘˘ي˘˘ِضسَو

.«َنيuحِلُمْلا ُحاَحْلِإا ُهُلَغْضشَي

؟ردقلا ةليل يه له

«ميظع قلخ ىلعل كنإاو»

(4)ملحلا
ةيوبن فقاوم
(3) هباحسصأا عم

sنأا هنع هللا يسضر ةريره يبأا نع هيلع هللا ىلسص‐ sيبsنلا ىتأا اًلجر
هب sمهف ،ظلغأاف هاسضاقتي ‐ملسسو
˘‐ ه˘ل˘لا لو˘سسر لا˘ق˘ف ،ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا

هوعد» :‐ملسسو هيلع هللا ىلسص
:لاق sمث .«اًلاقم uقحلا بحاسصل sنإاف
:اولاق ،ه«uنِسس لْثِم اvنِسس هوطعأا»
لثمأا اsلإا دجن ل ،هللا لوسسر اي»
نِم sنإاف ،هوطعأا» :لاقف ،«هuنِسس نِم

» ًءاسضق مكنسسحأا مكريخ
‐ دوعسسم نب هللا دبع نعو ‐
ي˘uنأا˘ك» :لا˘ق ‐ه˘ن˘ع ه˘˘ل˘˘لا ي˘˘سضر
هيلع هللا ىلسص uيبsنلا ىلإا رظنأا

ءايب˘نألا ن˘ِم ا˘vي˘ب˘ن ي˘كح˘ي م˘ل˘سسو
حسسمي وهف ،هومدأاف هموق هبرسض
رفغا uبر :لوقيو ،ههجو نع مsدلا
«نوملعي ل مهsنإاف يموقل
هيلع اوناك ام هيف» :tيووsنلا لاق

نِم مهيلع همÓسسو هللا تاولسص
ةقفsسشلاو وفعلاو رtبسصsتلاو مْلِحلا

م˘ه˘ل م˘ه˘ئا˘˘عدو ،م˘˘ه˘˘مو˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع
يف مهرذعو ،نارفغلاو ةيادهلاب

ل مهsنأاب مهسسفنأا ى˘ل˘ع م˘ه˘ت˘يا˘ن˘ج
هيلإا راسشملا tيبsنلا اذهو ،نوملعي
انuيبنل ىرج دقو ،نيمuدقتملا نِم اذه لثم ملسسو هيلع هللا ىلسص
.«دحأا موي
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:1لاؤوضس
02 رطفأا ،ىفضشتضسملا لخدو ،سضرم يدج

ملو ناضضمر دعب يفضش هنكل ،ناضضمر نم اموي
،ماع نم رثكأا دعب يفوتو ،مايألا كلت سضقي
هنع موضصن له ،لعفن اذام ،اهيضضقي نأا نود
 ؟اهرطفأا يتلا مايألا كلت نع يدفن مأا
  :باوجلاا
لئاضسلا دج نع وفعي نأا لجو زع هللا لأاضسن

،لعفي ملو ءاضضقلا ةضصرف هيدل تناك هنأل
،-ل˘جو ّز˘ع- ه˘ل˘ل ن˘يد ه˘ت˘ب˘˘قر ي˘˘فو ي˘˘فو˘˘تو
نكل يفوتملا نع هؤواضضق نكمي ل مايضصلاو
.هنع قدضصتلا نكمي
:2لاؤوضس

،ناضضمر راهن يف ةرطفم نيعلا تارطق له
يف تارم4 اهلمعتضسا نأا ّيلع هنأا ملعلا عم
 ؟مويلا
  :باوجلاا
ءاودلا بنجتي نأا هناكمإاب ناضسنإلا ناك اذإا

ةر˘ت˘ف˘لا ي˘ف ه˘ل˘م˘ع˘ت˘ضسي˘ل˘ف ،نا˘ضضمر را˘ه˘˘ن ي˘˘ف
ل˘ب سضير˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ي ل ر˘مألا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا
اهريخأاتب ريخألا اذه هل نذأا نإاو ،بيبطلل
،ه˘˘ل نذأا˘˘ي م˘˘ل نإا ا˘˘˘مأا ،ا˘˘˘ه˘˘˘ب نا˘˘˘ك ،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ىلإا

هيلعف ، ناضضمر راهن يف اهلامعتضساب هحضصنو
.ىردألا هنأل ،هتحضص ىلع اظافح لثتمي نأا

ءاملعلا نم كانه ،نيعلا تارطقل ةبضسنلاب
ي˘ف ا˘ه˘ل ار˘ثأا ا˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ضسم د˘˘جو اذإا لا˘˘ق  ن˘˘م

ءاملعلا نم ريثكلا نكل ،ةرطفم يهف ،هقلح
نأل ،ل˘˘ي˘˘ه˘˘ضست˘˘لاو ر˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ضست˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘ب اوذ˘˘˘خأا
اذل ،ءاذغلل ل يوادتلل اهلمعتضسي سضيرملا

لو ،ةرور˘ضضلا لا˘ح ي˘ف ا˘ن˘˘ه نا˘˘ضسنإلا او˘˘لا˘˘ق
و˘هو ن˘ي˘ع˘لا تار˘ط˘ق ل˘م˘ع˘ت˘ضسي نأا ي˘ف جر˘˘ح
.حيحضص همايضصو ،مئاضص
:3لاؤوضس
يف ناك ،ةنضس02 هرمع ناك امدنع يدلاو
ّر˘ح˘لا ع˘م تضسار˘ن˘م˘ت ي˘ف ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘مد˘˘خ˘˘لا

،د˘ير˘ب˘ت˘لا ل˘ئا˘ضسو با˘ي˘غو ،ما˘ي˘ضصلا ة˘˘ق˘˘ضشمو
ىلإا اهضضقي ملو ،اموي52 رطفأاو مايأا5 ماضص

اذام ،ة˘ن˘ضس34 كلذ ىل˘˘˘ع ر˘˘˘م د˘˘˘قو  ،مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
؟لعفي
  :باوجلاا

ىل˘˘ع نا˘˘ضسنإلا فا˘˘خ اذإا ،تلا˘˘ح˘˘لا هذ˘˘ه ي˘˘˘ف
،ةديدضشلا ةرارحلاو سشطعلا ةدضش نم هضسفن
˘˘- ا˘˘ن˘˘بر ،ل˘˘م˘˘ع˘˘يو جر˘˘خ˘˘ي نأا˘˘ب بلا˘˘ط˘˘م و˘˘˘هو
مكيديأاب اوقلت لو» :لاق -ىلاعتو هناحبضس
ناضسنإلا نأا ينعي ل كلذ نكل ،«ةكلهتلا ىلإا

بع˘˘ضص فور˘˘ظو نا˘˘ك˘˘م ي˘˘˘ف نو˘˘˘ك˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
نأا هيلع لب ،موي لوأا نم رطفي ،اهيف مايضصلا

اد˘ه˘ج لذ˘ب˘ي ل ا˘م˘بر˘ف ،ما˘ي˘ضصلا ة˘ي˘ن تي˘˘ب˘˘ي
عاطتضسا نإاف  ،مويلا كلذ يف هلمع يف اريبك
نا ىأارو ،ع˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ضسي م˘˘˘ل اذإا ا˘˘˘مأا ،ه˘˘˘مو˘˘˘ي م˘˘˘تأا،
هتحضصل ديدهتو هل ةرضضم هب مايضصلا همامتإا

 .رخأا مايأا يف يضضقيو ،رطفي ،هتايحلو
ةرا˘ف˘ك˘لاو ءا˘ضضق˘لا ه˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ،ر˘˘خأا˘˘ت ه˘˘نأل ا˘˘مأا

ل نأا هنكميو ،نيكضسم موي لك نع ماعطإاب
نّيح˘ت ه˘نا˘ك˘مإا˘ب ه˘نأا ا˘م˘ك ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ا˘ه˘مو˘ضصي
،ءا˘˘ت˘˘ضشلا ل˘˘ضصف ي˘˘ف را˘˘ضصق˘˘لا ما˘˘يألا ة˘˘ضصر˘˘˘ف
اموي54ـلا يهني نأا ىلإا عاطتضسا املك مايضصلاو
.اهيف رطفأا يتلا

ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^ ششودقأأ يوصضام خيصشلأ ةليصضف :مكيتفي ^

ةينآارق تايآا يوتحت ةحفضصلا هذه
اهلامهإا مدع ءاجرلا،ةيوبن ثيداحأاو

كراضشي -ملضسو هي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ىل˘ضص-نا˘ك
م˘ه˘˘ناز˘˘حأاو م˘˘ه˘˘حار˘˘فأا ىف ه˘˘با˘˘ح˘˘ضصأا

نورعضشيف ،مهيضساويو ،ًاحرف اهلدبيف
،م˘ه˘ت˘ن˘ح˘م ي˘ف م˘هد˘حو او˘ضسي˘ل م˘˘ه˘˘نأا

ن˘م ه˘ي˘ف م˘ه ا˘م م˘ه˘ن˘ع ف˘ف˘خ˘ي ىت˘˘ح
tي˘ِب˘˘َن َنا˘˘َك -:كلذ رو˘˘ضص ن˘˘مو ،ءÓ˘˘ب˘˘لا
َسسَلَج اَذِإا َمsلَضسَو ِهْيَلَع ُهsللا ىsلَضص ِهsللا

ْمِهيِفَو ِهِباَحْضصَأا ْنِم ٌرَفَن ِهْيَلِإا ُسسِلْجَي
ِفْلَخ ْنِم ِهيِتْأاَي ٌريِغَضص ٌنْبا ُهَل ٌلُجَر

َك˘َل˘َه˘َف ِه˘ْيَد˘َي َن˘˘ْي˘˘َب ُهُد˘˘ِع˘˘ْق˘˘ُي˘˘َف ِهِر˘˘ْه˘˘َظ
َة˘َق˘ْل˘َح˘ْلا َر˘ُضض˘ْح˘َي ْنَأا ُل˘ُجsر˘لا َع˘َن˘˘َت˘˘ْما˘˘َف
tيِبsنلا ُهَدَقَفَف ِهْيَلَع َنِزَحَف ِهِنْبا ِرْكِذِل
اَل يِلاَم» َلاَقَف -َمsلَضسَو ِهْيَلَع ُهsللا ىsلَضص-
ُهtيَنُب ِهsللا َلوُضسَر اَي» :اوُلاَق «اًناَلُف ىَرَأا
˘- tي˘ِب˘sن˘لا ُه˘َي˘ِق˘َل˘َف ،«َك˘َل˘َه ُه˘َت˘ْيَأاَر يِذ˘˘sلا

ْن˘َع ُه˘َلَأا˘َضس˘َف -َم˘sل˘َضسَو ِه˘ْي˘َل˘َع ُه˘sل˘لا ى˘sل˘˘َضص
ِهْيَلَع ُهاsزَعَف َكَل˘َه ُه˘sنَأا ُهَر˘َب˘ْخَأا˘َف ِه˘uي˘َن˘ُب
كيلإا  tبَحَأا َناَك اَمtيَأا ُناَلُف اَي» َلاَق sمُث
ىَلِإا اًدَغ يِتْأاَت اَل ْوَأا َكَرُمُع ِهِب َعsتَمَت ْنَأا

ْدَق ُهَتْدَجَو اsلِإا ِةsنَجْلا ِباَوْبَأا ْنِم ٍباَب
sيِبَن اَي» َلاَق «َكَل ُهُحَتْفَي ِهْيَلِإا َكَقَبَضس
ِة˘sن˘َج˘ْلا ِبا˘َب ى˘َلِإا ي˘ِن˘ُق˘˘ِب˘˘ْضس˘˘َي ْل˘˘َب ِه˘˘sل˘˘لا

َلا˘˘َق sي˘˘َلِإا tب˘˘َحَأا َو˘˘ُه˘˘َل ي˘˘ِل ا˘˘َه˘˘ُح˘˘َت˘˘˘ْف˘˘˘َي˘˘˘َف
.«َكَل َكاَذَف

ىواتف
Úمئاصصلأ

moc.liamg@8ehcuodgaiuodam :خيضشلا لاؤوضسل

موـــــيلا ةمكـــح
،خارّضصلا نم ىوقأا ئداهلا توّضصلا»
بدألاو ،رورغلا م˘ّط˘ح˘ي ع˘ضضاو˘ّت˘لاو
.«ةحاقولا مزهي

 نيحلاصصلأ لأوقأأ نم

تخألاو ، ة˘ع˘ير˘ضشلا ة˘˘ب˘˘حا˘˘ضص ي˘˘ه ة˘˘م˘˘ك˘˘ح˘˘لا نإا»
، ع˘ب˘ط˘لا˘ب نا˘ت˘ب˘ح˘ط˘ضصم˘لا ا˘م˘هو ، ا˘ه˘ل ة˘ع˘˘ي˘˘ضضر˘˘لا
 » ةزيرغلا و رهوجلاب ناتباحتملا
دضشر نبا

:لاق امُهنع ُهللا َيِضضر َرمُع نب هللادبع نع
لوقي َمsلضسو هيلع هللا ىsلضص هللا َلوضسر ُتعمضس
يف ا˘ه˘sنأا اوُرُأا ْد˘ق م˘ك˘ن˘م ا˘ًضسا˘ن sنإا» :رْد˘َق˘لا ِة˘ل˘ي˘ل˘ل
عبsضسلا يف اهsنأا مكنم ٌسسان يِرُأاو ،لَوُألا عبsضسلا
 «ِرِباوَغلا رْضشَعلا يف اهوضسِمتْلاف ؛رِباوَغلا

 ملضسم هاور



sport@essalamonline.com
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 ةوهقلا ةولح

:ريداقملأ
:ةنيجعلأ

ةيرط ةدبز غ052
ءاسشن غ002
معان ركسس ضسأاك1
روسشقلاب يحرم زول ضسأاك1
تيز ضسأاك
ضضيب2
واكاك ةريبك ةقعلم2
نابوذلا ةعيرسس ةوهق ةريبك ةقعلم2
ةيئايميك ةرييمخ ضسيك1
ةهكن ةريغسص ةقعلم1
قيقد
:نييزتلل
ءادوسس ةطلوكيسش
:ريسضحتلا ةقيرط‐ةوهقلا ةبح ةولح ‐ةوهقلا ةولح
،زوللا،ضضيبلا،ءاسشنلا،واكاكلا،ركسسلا،ةدبزلا طلخت ءاعو يف
و ةيئايميكلا ةريمخلا،زوللا فاسضي.ةوهقلا و تيزلا،ةهكنلا
.ةيرط ةنيجع ىلع لوسصحلا ىتح طلخي و ائيسشف ائيسش نيحطلا
اهءاطعل طسسولا نم قسشت و زركلا ةبح مجحب تارك لكسشت
ةدم002 ىلا081 ةرارح ةجرد ىلع ىهطت .ةوهقلا ةبح لكسش
.ربتل ابناج كرتت و نرفلا نم جرخت .ةقيقد02
دربت امدنع  .يئام مامح يف طلوكوسشلا بادت ءانثألا هده يف
.ةبادملا طلوكوسشلا يف ضسطغت

 ةدوـــــعلا

تانّوكم
رابك فرا˘غ˘م2 ‐ ن˘˘ير˘˘غر˘˘˘م غ521
‐ صضي˘ب را˘˘ف˘˘سص2 ‐  ي˘˘سسÓ˘˘˘غ ر˘˘˘ك˘˘˘سس
˘‐ نÓ˘ج˘ن˘ج م˘سسم˘سس ةر˘ي˘ب˘ك ة˘فر˘غ˘˘م
صصمحم زول وأ واكوك ةريبك ةفرغم
ليلقلأ ‐ طسسو˘ت˘م رو˘سشق˘لا˘ب ي˘حر˘مو
ا˘ب˘ير˘ق˘˘ت ‐ تا˘˘يو˘˘ل˘˘ح˘˘لأ ةر˘˘ي˘˘م˘˘خ ن˘˘م
ر˘ب˘˘ع ‐ Ó˘˘ي˘˘نا˘˘ف ‐ ة˘˘ن˘˘ير˘˘ف نا˘˘سسي˘˘ك2
لسسح ربع ‐ صشامسشملأ  نوجعم
تأوطخلأ

ركسس+ نيرغرملأ  طلخن ءانإأ يف
وا˘كو˘ك+صضي˘˘ب˘˘لأ را˘˘ف˘˘سص+ ي˘˘سسÓ˘˘غ
م˘ث أد˘ي˘˘ج م˘˘سسم˘˘سس يأ نÓ˘˘ج˘˘ن˘˘ج+

ىتح ةريمخلأو ة˘ن˘ير˘ف˘لأ ف˘ي˘سضن
ة˘ل˘˘ه˘˘سس ة˘˘ن˘˘ي˘˘ج˘˘ع ىل˘˘ع ة˘˘ل˘˘سصح˘˘ت˘˘ن
ىلع ة˘ن˘ي˘ج˘ع˘لأ ل˘ك˘سشن .ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ
و غ33 ةر˘˘ك˘˘لأ نزو تأرو˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘سش
ل˘˘خأد ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضنو صشبأر˘˘ح ل˘˘ك˘˘˘سشن

ا˘ه˘ل˘خد˘˘ن روا˘˘سسأأ ل˘˘ك˘˘سش ىل˘˘ع بلا˘˘ق
.ةجرد071 ة˘˘˘جرد ىل˘˘˘ع نر˘˘˘ف˘˘˘˘لأ

ي˘ف ةر˘سشا˘ب˘م ا˘ه˘ع˘سضن ي˘ه˘ط˘لأ د˘˘ع˘˘ب
ىلعو صشامسشملأ عات نوجعم ربع
يف هودمرن مث  نخاسس لسسح عات
طسسوتم يحرمو صصمحم واكوكلأ

را˘˘هزا˘˘ي ن˘˘يز˘˘ت˘˘لأ  ر˘˘ي˘˘خألأ ي˘˘˘فو .
.ركسسلأ ةنيجع

06
 : ريداقم
ضسيرباك ةبح06
نيرغرام غ052
بيلح ك م4
ةيئايميك ةريمخ غ5
ضضيب رافسص2
ايليناف ضص م1
ءاسشن ضسأاك1
ةنيرف
لوكوسش

:ريسضحتلأ ةقيرط
و ضسير˘با˘˘كلا ع˘˘م ن˘˘ير˘˘غرا˘˘م˘˘لا بوذ˘˘ن
ىتح طلخن و ةطسسوتم ران ىلع بيلحلا
،طيلخلا يلغي نأا نودب ءيسش لك بوذي
ةلسصاوم لبق اما˘م˘ت اودر˘ب˘ي م˘ه˘كر˘ت˘ن م˘ث
.لمعلا
و ا˘ي˘ل˘ي˘نا˘ف˘لا و ضضي˘ب˘لا را˘ف˘سص ف˘˘ي˘˘سضن
ةري˘م˘خ˘لا و ءا˘سشن˘لا ف˘ي˘سضن م˘ث ،ط˘ل˘خ˘ن
فيسضن م˘ث اد˘ي˘ج ط˘ل˘خ˘ن و ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘كلا
ىتح ديلاب ط˘ل˘خ˘ن و ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ن˘ير˘ف˘لا
ح˘ت˘ف˘ن .ة˘ير˘ط ة˘ن˘ي˘ج˘ع ى˘ل˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘ن
نيسسيك ن˘ي˘ب (م˘ل˘م4 يلاوح) ةن˘ي˘ج˘ع˘لا

ل˘كسشلا˘ب ا˘ه˘ع˘ط˘ق˘ن م˘ث ن˘ي˘ي˘˘كي˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ب
ةينيسص يف مهعسضن مث ،هيف بوغرملا
نخاسس نرفلل مهلخدن و يهط قرو اهيف
قسصلن  مث اوبيطي ىتح ةجرد081 ىلع
و ى˘بر˘م˘لا˘ب ضضع˘ب ع˘م ن˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘ط˘˘ق ل˘˘ك
.لقألا ىلع ةعاسس يلاوح اوفجي مهكرتن

اهبوذن مث ةريغسص عطق لوكوسشلا عطقن
نيت˘ق˘ع˘ل˘م ف˘ي˘سضن م˘ث ،ي˘ئا˘م ما˘م˘ح ي˘ف
وا يسصÓغن مث ،طلخن و تيز نيتريبك
نييز˘ت˘لا) ا˘ه˘ن˘يز˘ن و ةو˘ل˘ح˘لا ا˘ه˘ب ف˘ل˘غ˘ن
ف˘˘ج˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح م˘˘ه˘˘كر˘˘ت˘˘ن و (يرا˘˘ي˘˘ت˘˘˘خا
.طلوكوسشلا

’وكوسشلاو سسيرباكلا ةولح

رواسسأ’ا ةولح
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«ليئأرسسي تأدوغأأ» بزح
ليئأرسسإأ ةطبأر

د˘ق˘ف ،«د˘ي˘م˘ح˘لا د˘ب˘˘ع ضسنو˘˘ي» بسسحو
را˘˘˘˘كفألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘كترا
عسضو يف اهنم قلطناو ةيسسكذوثرألا
ع˘ي˘ج˘سشت˘ب م˘ت˘هاو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ج˘مار˘ب
ىلع هطاسشن أادب ىتح ،يتاروتلا ميلعتلا
9191 ما˘ع ضسد˘ق˘لا˘ب ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف ضضرأا

نأا ربتعاو ،ةيسسكذوثرأا ةفئاط دي ىلع
هئدابم مهأا دحأا ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘سضرا˘ع˘م
ة˘سضرا˘˘ع˘˘م˘˘لا هذ˘˘ه أاد˘˘ب˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا
ةكرحلا دسض ةعسساو ةيمÓعإا تÓمحب
،نيطسسلف يف اهعورسشمو ةينويهسصلا

ةبسصع ما˘مأا ا˘ه˘تدا˘ه˘سش ي˘ف ا˘ه˘سضرا˘عو
تاعامجلا ىلإا مامسضنلا ضضفرو ،ممألا
،اهنع هتّيلازعنا ىلع ظفاحو ةينويهسصلا

دو˘ه˘ي˘لا م˘سسا˘ب ا˘ثuد˘ح˘ت˘˘ُم ه˘˘سسف˘˘ن مsد˘˘قو
ةلواحم يف ةينويهسصل˘ل ن˘ي˘سضرا˘ع˘م˘لا

يسسا˘ي˘سس ر˘ي˘غ يدو˘ه˘ي م˘ي˘ظ˘ن˘ت ءا˘سشنإل
ىتح ،ةينويهسصلا ةكرحلا لحم لحيل
ثد˘ح˘ت˘م˘لا ،«نا˘ه˘يد بو˘ق˘ع˘ي» ل˘ي˘ت˘غا
دي ىلع ،4291 ماع بزحلل يسسايسسلا
.كاذنآا ةينويهسصلا تاباسصعلا

نÓعإلا عم هنأا «ديمحلا دبع» فيسضُيو
ةsدِح تأادب ،8491 ماع ليئارسسإا مايق نع
،ايجيردت توفخلا يف بزحلا تاسسايسس
ةينويهسصلا فقاوملا ضضعب عم قفاوتف
،ةلودلا ةماقإاو ةرجهلاو ناطيتسسلا نم
امم ،ةيدوهيلا ةعيرسشلاب مازتللا ةطيرسش
نم فعسضأا ةيا˘ه˘ن˘لا ي˘ف بز˘ح˘لا ل˘ع˘ج
،ةينويهسصلا مامأا ايقيقح اقئاع هرابتعا
بزحلا ءانبأا ضضعب هسضفر يذلا رمألا

او˘سسرا˘م˘˘ي˘˘ل ه˘˘ن˘˘ع قا˘˘ق˘˘سشنلا اورsر˘˘قو
.لقتسسم لكسشب ةينوي˘ه˘سصلا ة˘سضها˘ن˘م
زربألا ةمسسلا يه تاقاقسشنلا هذه tدَعُتو
ثيح ؛ماع هجو˘ب ي˘سسكذو˘ثرألا را˘ي˘ت˘ل˘ل

ة˘ح˘ن˘جألا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب م˘˘سض
مغر نكل ،ىوقلا ةنيابتم ةعراسصتملا
تاعام˘ج˘لاو باز˘حألا دtد˘ع˘تو فÓ˘ت˘خا
رهظي مل ،ةينويهسصلل ةسضهانملا ةينيدلا

ةينويهسصلل ءادع دسشأا وه ام نآلا ىتح
«رمطاسس» ميديرح ْيَتعامج نم افنعو
.ديدحتلا هجو ىلع «اتراك يروطان»و
بازحألاو تاكرحلا نم ريثكلا فÓخب
ةموكحلا عم اهعارسص ةريتو تأاده يتلا
دوهيلا يقب ،نمزلا رورمب ةيليئارسسإلا
«ر˘م˘طا˘سس» ْيَ̆ت˘عا˘م˘ج ي˘ف م˘يد˘˘ير˘˘ح˘˘لا

دوه˘ي˘لا ف˘ن˘عأا ن˘م «ا˘ترا˘ك يرو˘طا˘ن»و
ة˘كر˘ح˘ل˘ل ءاد˘ع م˘هد˘سشأاو ن˘ي˘ن˘يد˘ت˘˘م˘˘لا

رمألا ،نآلا ىتح اهتموكحو ةينويهسصلا
يف «ةرامع دمحم» ثحابلا هدكؤوي يذلا

ة˘سضفار˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘كر˘ح˘لا» ه˘با˘ت˘˘ك
:لوقي ذإا ،«ليئارسسإا لخاد ةينويهسصلل
مل ةينويهسصلا ةكرحلا نأا فورعملا نم»
ينيد مي˘عز ن˘م ءاد˘ع ا˘ه˘ت˘ياد˘ب ذ˘ن˘م َر˘ت
ليئوي» ماخاحلا نم تأار املثم يدوهي
ة˘كر˘ح˘ل ي˘حور˘لا م˘ي˘˘عز˘˘لا «موا˘˘ب˘˘ل˘˘ت˘˘ت
ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا م˘ه˘تا يذ˘لا ،«ر˘˘م˘˘طا˘˘سس»
.«نيدلا نع قورم اهنأاو ةقطرهلاب
ركذي امك‐ كلذ نم دعبأل ماخاحلا بهذ
تسسوكولوه˘لا ر˘ب˘ت˘عا ن˘ي˘ح ‐«ةرا˘م˘ع»
يذلا يدوهيلا بعسشلل هللا نم اباقع
ة˘˘كر˘˘ح˘˘لا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ها˘˘يا˘˘سصو ف˘˘لا˘˘خ
ةينويهسصلا م˘ه˘تا ه˘نإا ل˘ب ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

تسسوكولوهلا تربد نَم اهنأاب ةحارسص
دوهي راب˘جإل ن˘ي˘يزا˘ن˘لا ع˘م كار˘ت˘سشلا˘ب
و˘ح˘ن ةر˘ج˘ه˘لا ى˘ل˘ع ن˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لا ا˘˘بوروأا
.نيطسسلف
ربكأا نم ةدحاو ىلع ةكرحلا ترطيسس
يهو ةيم˘لا˘ع˘لا ة˘يدو˘ه˘ي˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
يتلا «ةدحتملا تايلولا يماخاح داحتا»
مجاهت2891 ماع اvداح انايب تردسصأا
،ل˘ي˘ئار˘سسإا ة˘لودو ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلا ه˘˘ي˘˘ف
ى˘لإا ة˘م˘سضن˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا باز˘˘حألاو
نأا ةجحب ‐لادفملا بزحك‐ ةموكحلا

نيح ىوقلا نيزاوم بلقي مامسضنلا اذه
رارسشألا ىلإا ةاروتلاب نومزتلملا مسضني
اولاقو ،مهمكح ءاسشنإا يف مهنودعاسسيو
ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سضن˘˘˘م˘˘˘لا ءلؤو˘˘˘ه نإا ضصن˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ن˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ة˘ي˘لوؤو˘˘سسم نو˘˘لوؤو˘˘سسم»
م˘كح˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا لا˘˘م˘˘عألا
ى˘لإا ما˘م˘سضنلا اورا˘ت˘خا د˘ق˘˘ل ‐ر˘˘فا˘˘كلا

ةسسرطغ˘ب لود˘لا ع˘م ق˘با˘سست˘ت ة˘مو˘كح
نكسست دا˘ح˘لإلا ن˘م ا˘حور نإا ‐ة˘ف˘ي˘خ˘م
دو˘ه˘ي˘˘لا نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي ن˘˘َم ل˘˘ك ل˘˘خاد
تا˘ت˘سشلا قو˘ط ر˘سسك ن˘م نو˘˘ن˘s̆كم˘˘ت˘˘ي
رو˘ه˘ظ ل˘ب˘ق ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ة˘˘لود ءا˘˘سشنإاو
.«ضصuلَخُملا

ة˘كر˘ح ي˘تأا˘˘ت ه˘˘سسف˘˘ن لاو˘˘ن˘˘م˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
‐ةنيدملا ضسارح وأا‐ «اتراك يروطان»
5391 ماعل يلعفلا اهروهظ دوعي يتلا

تادو˘غأا» بز˘ح ن˘˘ع تق˘˘سشنا ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ع˘م ر˘ه˘سصن˘ي أاد˘˘ب ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب «ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسي
ددع غلبيو ،ائي˘سشف ا˘ئ˘ي˘سش ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا
ةمسسن نويلم فسصن ةبارق نآلا اهعابتأا
تار˘سشعو ،م˘لا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت˘خ˘م ي˘ف
ة˘˘ل˘˘ت˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘سضارألا ل˘˘˘خاد فلآلا

«م˘يرا˘ع˘سش ة˘ئ˘م» ي˘ح ي˘ف ن˘يز˘كر˘م˘ت˘م
ةث˘يد˘ح «كار˘ب ي˘ن˘ب» ة˘ن˘يد˘مو ضسد˘ق˘لا˘ب

لقاعم مهأا دحأا تحسضأا يتلا ،ضسيسسأاتلا
.دÓبلا يف ةينيدلا تاعامجلا
ركذي امك‐ يهف ةكرحلا ةديقع نع امأا
اسضفار ايناودع افقوم ذختت ‐«ةرامع»
ةين˘يد˘لا با˘ب˘سسأÓ˘ل ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ها˘ج˘ت
امك ،ةيرفك ةكرح اهربتعتو ةروكذملا
ة˘لود˘لا تي˘قو˘ت نو˘ع˘طا˘ق˘ي ا˘ه˘عا˘ب˘تأا نأا

يف ةينيدلا جماربلا ادع‐ هلك اهمÓعإاو
أادبي اسصاخ اتيقوت نودمتعيو ‐ةعاذإلا
،را˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ي˘˘ف مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘ي˘˘ف
نع فكت ل ةسصاخ ةفيحسص نوكلتميو
ةفي˘ح˘سص ي˘ه ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘م˘جا˘ه˘م
رو˘سسلا ا˘ه˘م˘سسا ي˘ن˘ع˘ي ي˘ت˘لا ،«رو˘سسلا»
اذك ،ةينويهسصلاو ةيدوهيلا نيب لزاعلا
نوّكسصيو ةيليئارسسإلا ةلمعلا نوعطاقي

.مهنيب ةسصاخ ةيلخاد ةلمع
،مهنع ةيمÓعإلا داوملا يف رهظي امك
ءايزألاب «اتراك يروطان» ءاسضعأا مزتلي
ة˘ع˘طا˘ق˘˘مو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا
م˘سست˘تو ،ر˘ي˘ب˘ك ل˘كسشب ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘˘لا
،ضسب˘ل˘˘م˘˘لا ي˘˘ف ما˘˘سشت˘˘حلا˘˘ب م˘˘هؤوا˘˘سسن
ىتح ،ةداح ةروسصب تبسسلا نوسسدقيو
جراخ تÓحملا باحسصأا نورِبجُي مهنإا

لك نوعنميو قÓغإلا ىلع مهتعامج
ام تاقرطلا يف ةايحلاو لمعلا لبسس
نم داح فقوم ةعامج˘ل˘لو .او˘عا˘ط˘ت˘سسا
ماخاحلا نإا ى˘ت˘ح ،ة˘ير˘كسسع˘لا ة˘مد˘خ˘لا
اذامل» :ددسصلا اذه يف لوقي «ضشتريه»
نودuنجُي ل مهو اندينجت يف نوركفي
ن˘م م˘ه˘ل ة˘ي˘هار˘ك ر˘ث˘كأا ن˘ح˘ن ؟بر˘ع˘˘لا
قلطنسسف ا˘حÓ˘سس ا˘نو˘ط˘عأا اذإاو ،بر˘ع˘لا
رثكألا ةكرحلا اهنأا امك .«مهيلع رانلا
ي˘ف ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ق˘˘ح ن˘˘ع ا˘˘عا˘˘فد
˘ما˘خا˘ح˘لا هار˘جأا ثيد˘ح ي˘ف˘ف ،م˘˘ه˘˘سضرأا
ن˘طو˘لا ةد˘ير˘ج ع˘م «نا˘ند˘ل˘˘ف د˘˘ي˘˘ف˘˘يد»
بعسشلا نإا» :لاق ،5002 ماع ةيرطقلا
هسضرأا ةداعتسساب قحلا هل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

دوهيلا نأاب نوقثاو نحنو ،ءاسش امفيك
اذإا اهنوكرتيسس ليئارسسإا نونطقي نيذلا

،مهلتق ىلإا اودمعي نل برعلا نأا اوفرع
ماع ذنم ةينويهسصلا عيسشت ام ضسكعب
8491».
ديفيد» ماخاحلا لاق قايسسلا اذه يفو
نحنو ليئارسسإا ةلود مايق ذنم» :«ضسياو
ة˘˘لود˘˘لا د˘˘سض تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ن
Ó˘ب تار˘ها˘ظ˘م˘لا ءا˘ن˘˘ثأا ا˘˘ن˘˘نو˘˘بر˘˘سضيو
تهsجو ،5102 ماع رياربف يفو .«ةمحر
يسسنرفلا ضسيئرلا ى˘لإا ة˘لا˘سسر ة˘كر˘ح˘لا
ضسيئر ةوعد دعب «يزوكراسس لوكين»
«وهاينتن نيماينب» ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ءارزو˘لا

تلاق ،ةيعامجلا ةرجهلا ىلإا ابوروأا دوهي
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ءارزو˘لا ضسي˘ئر نإا» :ا˘ه˘ي˘ف
دوهي يماح هنأاكو ىرخأا ةرم فsرسصت
نوربتعي ةنياه˘سصلا ،م˘ه˘ل˘ث˘م˘ُمو م˘لا˘ع˘لا
يف م˘ه˘ن˘كل ،دو˘ه˘ي˘لا يذ˘ق˘ن˘م م˘ه˘سسف˘نأا
،مهيلع اريبك ارطخ نولuكسشُي ةقيقحلا

يف دوهيلل ءادعلا ةدايز يف ببسسلا مهو
و˘ه ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا م˘ه˘عور˘سشمو ،م˘لا˘ع˘لا
.«دوهيلا ةيهارك ببسس

«صسيأو ديفيد» ماخاحلأ
ريذحت ى˘ل˘ع ا˘مود ة˘كر˘ح˘لا ل˘م˘ع˘ت اذ˘ل
ام وهو ،نيطسسلف ىلإا ةرجهلا نم دوهيلا
ديفيد» ماخاحلا ناسسل ىلع ايلج هدجن
ذإا ،ة˘كر˘ح˘لا م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا «ضسياو
انتكرح يف رابكلا تاماخاحلا» :لوقي
لظ يف ضشيعلا بجي ل هنأا ىلإا اوعد
نيذلا فلآلا تارسشع كانه ،ةينويهسصلا
لظ يف اوسشيعي ل ىتح نيطسسلف اوكرت
ةيركف ةسسردم دجوت نكل ‐ةينويهسصلا
نأا ديرت ل ةيدوهيلا ةيلاجلا يف ىرخأا
نأا ديرت اهنأا ضساسسأا ىلع ليئارسسإا كرتت
ن˘م ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلاو ل˘ي˘ئار˘سسإا برا˘˘ح˘˘ت
.«لخادلا

ل اننإا «ةرامع» لوقي ،كلذ ىلع ابيقعتو
ةطيسسبلا ةمsل˘سس˘ُم˘لا ى˘لإا أا˘ج˘ل˘ن نأا بج˘ي
نوسضفري دوهي كانه ماد ام :لوقت يتلا
اهوكرتيلف نيط˘سسل˘ف ي˘ف ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلا

؛كلذ نم اديقعت رثكأا رمألا نأل ،اولحريو
م˘ت˘ح˘ت˘ي ه˘نأا ىر˘ي م˘ه˘ن˘م ق˘ير˘ف كا˘ن˘ه˘˘ف
مهو ،لخادلا نم ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلا ة˘برا˘ح˘م
اهاري نَم كانهو ،امامت ةلودلا نولزتعي
نع رظنلا فرسصب ةدابعلل ةسسدقم اسضرأا
ة˘ي˘ل˘قأا كا˘ن˘ه تنا˘ك ه˘نأا ا˘م˘ك ،ل˘ي˘ئار˘˘سسإا
ربتعت ةيلقألا كلتو ،ةينيطسسلف ةيدوهي
ةكر˘ح نأا ة˘جرد˘ل ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ا˘ه˘سسف˘ن
ضسي˘ئر˘لا تع˘˘طا˘˘ق «ا˘˘ترا˘˘ك يرو˘˘طا˘˘ن»
ريرحتلا ةمظنمو «تافرع رسساي» لحارلا
د˘ع˘ب ‐تقو˘لا ضضع˘ب˘ل‐ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا
ةرطيسس لباقم ايلمع ليئارسسإاب مهفارتعا
ىلإا ،ةزغ عاطقو ةفسضلا ىلع ةمظنملا

نيلقتعملا يلا˘هأل ة˘كر˘ح˘لا م˘عد بنا˘ج
ا˘يدا˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لاو
د˘ي˘ف˘يد» ر˘كذ˘ي ذإا ؛م˘ه˘ع˘م م˘ه˘ف˘طا˘˘ع˘˘تو
«ةيدوهيلا ةيلوسصألا» هباتك يف «وادنل
:اهب درو ي˘ت˘لا ة˘كر˘ح˘لا ل˘ئا˘سسر ىد˘حإا
نوسضهانملا نوينيطسسلفلا دوهيلا نحن»
مكعم انفطاعت نع رuب˘عُ̆ن ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل
م˘˘˘كناو˘˘˘خإا ن˘˘˘ح˘˘˘ن ،م˘˘˘كل ا˘˘˘ن˘˘˘˘تدو˘˘˘˘مو
.«نوينيطسسلفلا

ضضفر˘لا نأا «ةرا˘˘م˘˘ع» د˘˘كؤو˘˘ي ،اذ˘˘ه ع˘˘م
ني˘ب توا˘ف˘ت˘ي ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل يدو˘ه˘ي˘لا
ريسسفت بجي لو ،بازحألاو تاعامجلا

فطاعت اهنأا ىلع ةسضفارلا فقاوملا لك
ضضعبف ،ةبولسسملا ةيبرعلا قوقحلا عم
˘‐ ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصل˘ل ة˘سضفار˘لا تا˘كر˘˘ح˘˘لا

ىsنبتت ‐«دب˘ح»و «ر˘م˘طا˘سس» ْيَ̆ت˘كر˘ح˘ك
،ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ر˘خآÓ˘ل ة˘ير˘˘سصن˘˘ع ىؤور
ل هنأا ىر˘تو ،ة˘سصا˘خ ة˘ف˘سصب بر˘ع˘ل˘لو
دعب لإا ةسسدقملا ةيدوهيلا ةلودلل دوجو
.مهسضرأا نم برعلا درط

«دبح» ةكرح
ةيداملا تاءارغإلا نأا ىلإا ريسشُي اسضيأا
بعلت ينويهسصلا نايكلا اهمuدقُي يتلا
تاكرحلا ضضعب ليدبت يف اريبك ارود
وحن هج˘ت˘ت ثي˘ح ،ا˘ه˘ف˘قاو˘م˘ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا
ضسا˘˘سسألا نأاو ،ة˘˘لود˘˘لا ي˘˘ف نا˘˘˘بوذ˘˘˘لا
تاكرحلا هذه هيلع تماق يذلا يقرِعلا

،اهديحوت ادج ريسسعلا نم لعج ام وه
‐اعا˘ب˘ت‐ ا˘ه˘ت˘لا˘م˘ت˘سسا ة˘ي˘ل˘م˘ع تنا˘كف
.ريثكب لهسسأا
ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع˘لا كف˘ن˘ت ل ،ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف
ضضخمتي امو ،ةينوي˘ه˘سصلاو ة˘يدو˘ه˘ي˘لا

اهسسفن نع نلعت نأا ،تايلاكسشإا نم اهنع
نع فكت ل ةينويهسصلاف ،ةرم دعب ةرم
ل نونيدتملاو ،ايسسايسس نيدلا فيظوت
ةينويهسصلل مهسضفر نÓعإا نع نوّفكي
له :لاؤوسسلا ىقبي اذل ،اهفيز حسضفو
مأا ؟اهلخادب اهئانف لماوع ليئارسسإا لمحت
ةنيهسصو هؤواوتحا نكمي عارسصلا اذه نأا

ميديرحلا ي˘ف لŭث˘م˘ت˘ُم˘لا ر˘ي˘خألا ه˘فر˘ط
؟نييلوسصألا

صشمأوهلأ
،ة˘ق˘ت˘سشم ة˘م˘ل˘ك ي˘˘ه ضس˘˘ْكُذو˘ُ̆ثْرُألا [*]

اهلسصأاو ذوثرأا ةملك نم لوألا اهؤوزج
وأا «باوسصلا» ينعتو ةينانويلا ةغللا نم
يناثلا اهؤوزجو ،«ميوق» وأا «حيحسصلا»
ينعت يتلا (axod) اسسكود ةملك نم
ةملكب طبترتو ،«داقتعلا» وأا «يأارلا»
مدختسسُ̆تو ،«ر˘كفُ̆ي» ا˘ها˘ن˘ع˘مو ن˘ي˘كود
˘ماز˘ت˘للا ى˘لإا ةرا˘سشإÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ع ة˘˘ف˘˘سصب
ىلإا اميسس ل ،اهيلع قفّتُملا فارعألاب
.تانايدلاب ةطبترملا ةينيدلا ةديقعلا
ى˘لإا ر˘ي˘سشي لِز˘ع˘َم˘لا وأا و˘ت˘ي˘ج˘لا [**]
،اهرك وأا اعوط ،اهيف ضشيعي ةقطنم
ةيبلغأا مهربتعي ناكسسلا نم ةعومجم
ةفاقثل وأا ةنيعم ةيقرِعل ةيفلخ ضسانلا

.نيدل وأا ةنيعم

ةدوع حماسس  : ملقب

ينيطسسلفلا درلاو ةدحولا ديسسجت بجوتسسي حارج خيسشلا

تايلم˘ع ن˘م ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا ه˘ب مو˘ق˘ي ا˘م
يف نيينيطسسلفلا نينطاوملا دسض يعامج ريجهت
ىلع ءÓيتسسلاو ةلتحملا ضسدقلاب حارج خيسشلا
دسض جه˘ن˘م˘م˘لا ط˘ط˘خ˘م˘لا ن˘م ءز˘ج و˘ه م˘ه˘تو˘ي˘ب
ضسدقلا يف ةينيطسسلفلا ةياورلاو ةيوهلاو دوجولا

لÓ˘˘ت˘˘حلا م˘˘ئار˘˘ج ى˘˘لإا فا˘˘سضي د˘˘يد˘˘ج ناود˘˘عو
يبرعلا اههجوو اه˘ل˘هأاو ضسد˘ق˘لا د˘سض ة˘ع˘با˘ت˘ت˘م˘لا
ةيرسصنع ة˘لوا˘ح˘م د˘ع˘يو ي˘ح˘ي˘سسم˘لا ي˘مÓ˘سسإلا
ىلع مو˘ق˘ت ضضرألا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج ق˘ئا˘ق˘ح ضضر˘ف˘ل
عاطقو نين˘طو˘ت˘سسم˘لا˘ب ضضرألا نا˘كسس لاد˘ب˘ت˘سسا
. ةنياهسصلا نيفرطتملا ةاتعو ةلتقلاو قرطلا
تاميظنتلاو لئاسصفلا عيمجب ينيطسسلفلا لكلا

لجا نم دوهجلا ديحوتو لجاعلا كرحتلاب نيبلاطم
ل˘غو˘ت˘لا اذ˘˘ه ما˘˘ما د˘˘حاو ل˘˘جر ة˘˘ف˘˘قو فو˘˘قو˘˘لا
يح ةسصاخو ضسدقلا يف يناطيتسسلا يرامعتسسلا
ةيوف˘سصت˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ه˘جاو˘ي يذ˘لا حار˘ج خ˘ي˘سشلا
اذه مامأا ةوق لكب فوقولا نم دب لو ،ةيليئارسسلا
غيرفت ىلإا فداهلا ريطخلاو روعسسملا ططخملا
عمجأا ملاعلا عمسسمو ىأارم ىلع اهلهأا نم ضسدقلا

هتاءادتعاو لÓتحلا مئارج مامأا اجرفتم فقي يذلاو
ن˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م˘˘لا د˘˘سض ثد˘˘ح ا˘˘م ءاو˘˘سس ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
نيلسصملا عن˘م وأا رو˘ن˘لا تب˘سس ي˘ف ن˘ي˘ي˘ح˘ي˘سسم˘لا
عنمو ىسصقألا دجسسملل لوسصولا نم نيملسسملا
وهو باختنلاب مهقح ةسسرامم نم ضسدقلا ناكسس
يرجي امو يملاعلا ملسسلاو نمألا ددهي يذلا رمألا

يعدتسست ةيلودلا نيناوقلا ل˘كل ة˘ف˘لا˘خ˘م ة˘م˘ير˘ج
. يلودلا عمتجملا لبق نم يروفلا لخدتلا
ذيفنت رارمتسسل نيناوقلا لÓتحلا تاطلسس رخسست
ديدعلا ردسص ثيح ىرسسقلا ريجهتلا تاططخم
ىسضقت لÓتحلا مكاحم نع اعابت تارارقلا نم
ةسصاخو مهلزانم نم نيينيطسسلفلا تارسشع ءÓخإاب
دده˘ت ي˘ت˘لاو ناو˘ل˘سسو حار˘ج خ˘ي˘سشلا ق˘طا˘ن˘م ي˘ف
نينطاوملا هجاويو ،ةينيطسسلفلا تÓئاعلا تارسشع
نيينيطسسلفلا ن˘م ن˘ي˘ل˘ي˘سصلا ضضرلا با˘ح˘سصأاو
ةيليئارسسإلا ةموكحلا اهذفنت يقرع ريهطت ةلمح
لبق نم تقولا ناح . ددجلا نينطوتسسملا حلاسصل
ف˘ل˘ت˘خ˘مو ل˘ئا˘سصف˘لاو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ةفاك ىلع يسسايسسلا كرحتلا ةيسسايسسلا تاهاجتلا

تاثعب˘لا ل˘ي˘ع˘ف˘تو ة˘ي˘بر˘ع˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ةد˘ع˘سصلا
حسضفو جراخلا يف ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا

ىلع مئارج نم ىرجي ام رسشنو لÓتحلا مئارج
لمع قيرف ليكسشت ةعباتم لÓخ نم عمجا ملاعلا

ينوناقلا لاجملا يف نيسصتخم نم يلودو يبرع
تامظ˘ن˘م˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘م ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘مÓ˘عإلاو
ناسسنلا قوق˘ح تا˘ئ˘ي˘هو تا˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘لاو ة˘ي˘لود˘لا

م˘ئار˘ج ر˘سشنو ةد˘ح˘ت˘˘م˘˘لا م˘˘مألاو تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لاو
دا˘ج ف˘قو˘م ذا˘خ˘تا ةرور˘سضب م˘ه˘˘ث˘˘حو لÓ˘˘ت˘˘حلا

ضسدقلا نأل ضسدقلا يف لÓتحلا مئارج مامأا مسساحو
ةمÓسسو نمأا دد˘ه˘ي˘سس يذ˘لا را˘ج˘ف˘نلا ل˘ي˘ت˘ف ي˘ه
نأا ملاعلا اذهل ناوألا نأا دقل . عمجأا ملاعلاو ةقطنملا
ئطاوتملا هتوكسسو لجخ˘م˘لا هز˘ج˘ع ن˘م رر˘ح˘ت˘ي
يتلا مئارجلاو لÓتحلا ةوطسس مامأا لتاقلا هددرتو
اذه رارمتسسا نأاو ينيطسسلفلا بعسشلا قحب بكترت
ةميرجلا يف ءاكرسش هباحسصأا نم لعجي تمسصلا

لظ ي˘فو ،ة˘ل˘ت˘ق˘لا ن˘ي˘مر˘ج˘م˘لا ع˘م ن˘ي˘ئ˘طاو˘ت˘مو
ءانبأاو ينيطسسلفلا بعسشلا ناف مئارجلا هذه لسصاوت

نودباكيو مهتاراقعب نوكسسمتي حارج خيسشلا يح

نيينوناقلا تاكرحت˘بو ا˘ه˘ي˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘لا ل˘جأا ن˘م
ءاطسشنلاو ةلعا˘ف˘لا ىو˘ق˘لاو ي˘ند˘م˘لا ع˘م˘ت˘ج˘م˘لاو
نيددهملا ةدناسسمل ضسدقلا ةنيدم يف ناكسسلاو
ىلع ظافحلل عورسشملا مهعارسص يف عÓتقلاب
لكلا نع ةباين ةكرعملا نوسضوخي مهف مهتاكلتمم
. ينيطسسلفلا

نوناقلا طئاحلا ضضرعب برسضت لÓتحلا ةموكح
ةيناطيتسسا تاططخم ريرمت ىلع رسصتو يلودلا
نيينيطسسلفلا درطب يقرع˘لا ر˘ي˘ه˘ط˘ت˘لا فد˘ه˘ت˘سست
ةيلمع يه يرجي امو نينطوتسسملاب مهلادبتسساو
درطل جمربمو ططخم قايسس يف يناطيتسسا لÓحإا
فدهب مهتاكلتممو م˘ه˘سضرأا ن˘م ن˘ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
عمتجملا نم دب لو ،مهناكم نينطوتسسملا لÓحإا
يلودلا نمألا ضسلج˘مو ةد˘ح˘ت˘م˘لا م˘مألاو ي˘لود˘لا
د˘˘ن˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو ل˘˘جا˘˘ع˘˘لاو يرو˘˘ف˘˘لا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

ةرزجملا مامأا ةيناسسنإلاو ةينونا˘ق˘لا م˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسم
ةيل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا تا˘ط˘ل˘سس ا˘ه˘ب˘كتر˘ت ي˘ت˘لا

يف مهلزانم نم نييسسدق˘م˘لا ر˘ي˘ج˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘عو
 .ةلتحملا ةيقرسشلا ضسدقلاب حارج خيسشلا

ةينيطسسلفلأ حابسصلأ ةديرج ريرحت صسيئر ‐ نيطسسلف يف يبرعلأ مÓعلأ ريفسس / ةودقلأ يرسس  : ملقب
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 نارهوب ةيكنبلا تامدخلا لوح يملعإاو يسسيسسحت موي
ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘سش
ضسمأا م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا ،ي˘˘مÓ˘˘عإلاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘سسرد˘˘م˘˘لا˘˘˘ب لوألا
ضسيرو˘م» تا˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا ةدد˘ع˘ت˘م˘لا
نم اماه لابقإا  ،نارهوب «نادوا
نيذلا نييع˘ما˘ج˘لا ة˘ب˘ل˘ط˘لا ل˘ب˘ق
ليومتلا تاءار˘جإا ى˘ل˘ع او˘فر˘ع˘ت
تا˘سسسسؤو˘م˘لا ءا˘˘سشنإل ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا
تامدخلا و ةئسشانلاو ةرغسصملا
.لاجملا اذه يف ةمدقملا

ي˘ت˘لا ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تفر˘˘عو
كو˘ن˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن
(فيبأا) ةيفرسصملا تاسسسسؤوملاو
،«يلاملا لومسشلا» رهسش راطإا يف
ة˘حا˘ت˘م كو˘ن˘ب˘˘لا» را˘˘ع˘˘سش تح˘˘ت
ةبلطلل اريبك اروسضح ،«عيمجلل
تا˘سصسصخ˘˘ت˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م ن˘˘م
ةينطو˘لا ة˘سسرد˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا
نيذلا ،نارهوب تاينقتلا ةددعتملا
لوسصحلا طورسش نع اورسسفتسسا

ي˘˘˘˘كن˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ى˘ظ˘ح˘ت ي˘ت˘لا تا˘سصسصخ˘˘ت˘˘لاو
ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ر˘ب˘كأا ضضر˘˘ف˘˘ب
ءا˘سشنا را˘طا ي˘ف ي˘كن˘ب ل˘يو˘م˘˘ت
.تاسسسسؤوملا

كو˘ن˘ب˘لا ن˘ع نو˘ل˘ث˘˘م˘˘م د˘˘كأاو
اذ˘ه ي˘ف ة˘كرا˘سشم˘لا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ضضر˘˘ق˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا
رئازجلا كنبو يرئازجلا يبعسشلا
ةيمنتلاو ةحÓفلا كنبو يجراخلا
نأا ،ةيلحملا ةيمنتلا كنبو ةيفيرلا
ىلع انهر ضسيل يكنبلا ليومتلا
وأا ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا تا˘˘سصسصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
،طق˘ف ة˘ي˘ع˘ما˘ج˘لا تا˘يو˘ت˘سسم˘لا

عورسشم ةركف هيدل نم لك امناو
ىلع لو˘سصح˘لا ه˘ن˘كم˘ي ر˘كت˘ب˘م
.هعورسشم ذيفنتل ليومت

ريدم دكأا ،ددسصلا اذه يفو
لÓغتسسÓل ةيوهجلا ةعومجملا
ةيمنتلاو ةحÓفلا كنبل ‐نارهو‐
ي˘ف ر˘ي˘بز ى˘ف˘ط˘سصم ،ة˘ي˘ف˘˘ير˘˘لا

نأا ي˘ع˘ما˘ج˘لا با˘ب˘سشل˘ل ه˘ث˘يد˘˘ح
ل˘ئا˘سسو  ة˘فا˘ك تر˘فو ة˘˘لود˘˘لا»
عيراسشملا يلماح بابسشلل معدلا

ءا˘˘˘˘سشنإا م˘˘˘˘عد ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع

ل˘ث˘م ةر˘غ˘سصم˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
ةيمنت و معدل ةينطولا ةلاكولا
ةينطولا ةلا˘كو˘لاو ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘لا
ر˘غ˘سصم˘˘لا  ضضر˘˘ق˘˘لا ر˘˘ي˘˘ي˘˘سست˘˘ل
ل˘ي˘ه˘سست ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ،ا˘هر˘˘ي˘˘غو
ي˘˘كن˘˘ب˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘˘جإا
.«عيراسشملل
ي˘ب˘ع˘سشلا ضضر˘ق˘لا ة˘ل˘˘ث˘˘م˘˘م ا˘˘مأا
نأا˘˘˘ب تر˘˘˘كذ˘˘˘˘ف ،ير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج˘˘˘˘لا

د˘ق تنا˘ك ة˘ي˘كن˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘سسسسؤو˘م
ةيلاحلا ةنسسلا ةيادب عم تعسضو
ةقفارمل اسصسصخم اديدج ءاسضف
ةرغسصملا تاسسسسؤوملا ل˘يو˘م˘تو
يمسس ةئسشانلاو ادج ةريغسصلاو
ل˘سصي ثي˘ح ،«ي˘طا˘سشن ل˘ها˘سس»
2 ىلا عيراسشملا ليومت فقسس
ادج طيسسب فلمب رانيد نويلم
ىدعتت ل هل ةع˘ير˘سس ة˘ج˘لا˘ع˘مو
ةعاسس27 تلاحلا ىسصقأا يف
،هبناج نم.ةقفارملا نامسض عم
˘‐بر˘غ‐ يو˘ه˘ج˘لا ر˘يد˘م˘لا د˘كأا
ةرارغوب ،يجراخلا رئازجلا كنبل
عيج˘سشت ةرور˘سض ى˘ل˘ع ،ف˘ير˘سش
لوخدل يعماجلا ةسصاخ بابسشلا

ءا˘˘سشنإاو ة˘˘ي˘˘تلوا˘˘ق˘˘م˘˘لا لا˘˘ج˘˘م
ةر˘˘˘˘ي˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م˘˘˘˘لا

اهنوك ةئ˘سشا˘ن˘لاو ة˘ط˘سسو˘ت˘م˘لاو
ي˘˘سسا˘˘سسألا كر˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لا بع˘˘˘ل˘˘˘ت
ةيداسصتقلا ةيمن˘ت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل
ولثمم ماقو.يلاحلا تقولا يف
ةكراسشملا ةيكنبلا تا˘سسسسؤو˘م˘لا
،اسضيأا يسسيسسحتلا مويلا اذه يف
ي˘ع˘ما˘ج˘لا با˘ب˘سشلا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘ب
ةمدقملا ةينورتكلإلا تامدخلاب
ح˘ت˘ف ن˘م م˘ه˘ن˘كم˘ت ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ه˘˘ل

تاقاطب بلطو ةيكنب تاباسسح
كوكسصلا رتا˘فدو ة˘ي˘سسي˘طا˘ن˘غ˘م
تامدخ˘لا ى˘لإا ة˘فا˘سضإا ة˘ي˘كن˘ب˘لا
فتاهلا تاقيبطت ربع ةرفوتملا
عÓطإلا نم نكمت يتلا يكذلا

ىلع لوسصحلاو د˘ي˘سصر˘لا ى˘ل˘ع
تايلمعب مايقلاو باسسح فسشك
لاسصتا يف ءاقبلاو لاومأا عاديا

.كنبلا عم رمتسسم
ع.صص

ةلسشنخ
ابيرق ياغبب «ايعامتجا»  انكسس031  عيزوت

ريخألا يثÓثلا لÓخ ،عزوتسس
ةينكسس ةسصح ،1202 ةنسس نم
يمومع عباط تاذ ةدحو031ـب
،ةلسشنخب ياغب ةيدلبب يراجيإا

،لوألا ضسمأا ،هب تدافأا ام بسسح
تاذل ادانتسساو.ةيلولا حلاسصم
،ة˘ل˘سشن˘خ ي˘لاو نإا˘ف ،رد˘˘سصم˘˘لا

ى˘ل˘ع د˘كأا د˘˘ق يد˘˘يزو˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع
ماق يتلا ةيدقفتلا ةرايزلا ضشماه
نيريدملا نم ددع ةقفر ا اهب
لاغسشأا ةسشرو ىلإا ني˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا

انكسس031 ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ب عور˘˘˘˘سشم
ياغب ةيدلب˘ب ا˘يرا˘ج˘يإا ا˘ي˘مو˘م˘ع
ةفاك لامكتسسا ةرورسض» ىلع
ا˘ب˘سسح˘ت «ة˘ي˘ق˘ب˘ت˘م˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا
ى˘ل˘ع تا˘ن˘كسسلا هذ˘ه ع˘يزو˘˘ت˘˘ل
ونسسلا ةياهن لبق ،ا˘ه˘ي˘ق˘ح˘ت˘سسم
ح˘لا˘سصم تفا˘˘سضأاو.ةيراجلا
ى˘˘ط˘˘عأا ي˘˘˘لاو˘˘˘لا نأا ،ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
ى˘لإا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب
ة˘ف˘ل˘كم˘لا ة˘لوا˘ق˘م˘لا ي˘لوؤو˘سسم
ي˘˘سضق˘˘ت عور˘˘سشم˘˘لا زا˘˘ج˘˘˘نإا˘˘˘ب
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج ع˘˘˘˘˘فر ةرور˘˘˘˘˘سض»ـب
تناك يتلا ةينقتلا تا˘ظ˘ف˘ح˘ت˘لا

برقأا يف كلذو ة˘ن˘يا˘ع˘م ل˘ح˘م
ي˘ف عور˘سشل˘ل ا˘ب˘سسح˘ت «لا˘˘جآلا
ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م˘˘ب ط˘˘بر˘˘˘لا لا˘˘˘غ˘˘˘سشأا
لÓخ ،تيطعأا امك.تاكبسشلا
تا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ،ةرا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا تاذ

ر˘ي˘م˘ع˘ت˘لا ة˘ير˘˘يد˘˘م ح˘˘لا˘˘سصم˘˘ل
ءانبلاو ةيرا˘م˘ع˘م˘لا ة˘سسد˘ن˘ه˘لاو
ي˘ف عور˘سشلا ل˘جأا ن˘م ة˘يلو˘ل˘ل
ة˘ي˘جرا˘خ˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشأا
ع˘مز˘م˘لا ي˘ن˘كسسلا عور˘سشم˘˘ل˘˘ل
ثلاثلا ي˘ثÓ˘ث˘لا لÓ˘خ ه˘ع˘يزو˘ت
كلذ يف امب ةيراجلا ةنسسلا نم
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا ضصسصح زا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘نإا
ة˘ف˘سصرألا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا

بي˘كر˘تو تا˘قر˘ط˘لا د˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘تو
.ةيمومعلا ةرانإلا ةدمعأا

،لوؤوسسملا ضسفن ىدسسأا امك
ةمراسص تاميلع˘ت ،ة˘ب˘سسا˘ن˘م˘لا˘ب
عيمجب ديقتلا ةرورسضب يسضقت
ةمانزرلا اه˘ي˘ف ا˘م˘ب تا˘ماز˘ت˘للا
تانكسسلا هذه عيزوتب ةسصاخلا

ةيلمع ءارجإا عم اهباحسصأا ىلع
نم لجاعلا بيرقلا يف ةعرقلا

يلحملا ناويدلا حلاسصم فرط
.يراقعلا رييسستلاو ةيقرتلل

يسسادسسلا دهسشيسس ،ةراسشإÓل
عيزوت1202 ةنسس نم يناثلا
 عومجم نم ةئاملاب05 نم ديزأا
يرجت يتلا ةينكسسلا ضصسصحلا
فلتخم ربع ايلاح لاغسشألا اهب
نم˘سض ة˘ل˘سشن˘خ ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب
م˘عد˘م˘لا يو˘قر˘ت˘لا ي˘ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
.يراجيإلا يمومعلاو

ل.م

‐ةماعنلاب ريدسصق يعيبطلأ زاغلأ لقن بوبنأأ ةعسسوت نأأ ،لوألأ صسمأأ ،باقرع دمحم مجانملأو ةقاطلأ ريزو دكأأ
عفر و قيوسست لاجم يف رئأزجلأ ةناكم زيزعت هنأاسش نم ةمدخلأ زيح لخد يذلأ ،تنسشومت نيعب فاسص ينب

. ابوروأأ وحن يعيبطلأ زاغلأ تأرداسص

ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأاو
ة˘ع˘سسو˘ت ع˘سضو ى˘ل˘ع ه˘فار˘سشإا

يف ةمدخلاز˘ي˘ح بو˘ب˘نألا اذ˘ه
ة˘يلو ى˘لإا ل˘م˘ع ةرا˘˘يز را˘˘طإا
هذ˘ه لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسإا نأا ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا
ةلحرملا لثم˘ي يذ˘لا بو˘ب˘نألا
زاغ ـ دا˘م بو˘ب˘نأا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا
و ي˘ط˘غ˘ي˘سس ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ها˘ج˘تإا˘˘ب
ىلع د˘ياز˘ت˘م˘لا بل˘ط˘لا ن˘مؤو˘ي
ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لا زا˘˘غ˘˘لا
تاجاي˘ت˘حإا ن˘ي˘مأا˘ت ن˘ع Ó˘سضف
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قو˘˘سسلا ن˘˘يو˘˘م˘˘˘ت
دروملا اذه نم ةيبرغلا ةهجلاب
. يويحلا

زيكر˘ت˘لا نأا» با˘قر˘ع فا˘سضأاو
ىلع بسصني نهارلا تقولا يف
تاءا˘˘ف˘˘كلاو تارد˘˘ق˘˘˘لا م˘˘˘عد
زاجنإلا تاكرسش نم ةينطولا
يف ةسصسصخ˘ت˘م˘لا ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا
تتبثأا يتلاو يوقاطلا لاجملا

د˘ي˘سسج˘ت ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ةءا˘˘ف˘˘ك
˘ماد˘خ˘ت˘سسإا بل˘ط˘ت˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
.» ةقيقد تايجولونكت
،ددسصلا اذه يف ،ريزولا نمثو
دي˘سسج˘ت لÓ˘خ ن˘م ق˘ق˘ح˘ت ا˘م
 زاغلا بوبنأا ةعسسوت عورسشم
يذ˘لا فا˘سص ي˘˘ن˘˘ب ـ ر˘˘يد˘˘سصق
تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ن˘˘م ن˘˘كم˘˘ي
لاجم يف كار˘طا˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م
. ريدسصتلاو زاغلا لقن
بوبنألا اذه ةعسسوت زاجنإا متو
84)  ةانق  ىلع لمتسشي يذلا
791ب رد˘ق˘ي لو˘ط˘ب (ة˘سصو˘ب

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ت  م˘˘˘ل˘˘˘ك
ر˘يد˘سصق ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘نإلا

فاسص ينبب لوسصولا يئاهنو
نيتيرئازج نيتكرسش فرط نم
ةسسسسؤوملاو «رادي˘سسو˘ك» ا˘م˘ه
يف «كانيإا» تاونقلل ةينطولا
ارهسش42 زوا˘ج˘ت˘˘ت م˘˘ل لا˘˘جآا

زا˘ج˘˘نإا ل˘˘ئا˘˘سسوو تار˘˘ب˘˘خ˘˘بو
بسسح ةئام˘لا˘ب ة˘ئا˘م ة˘ير˘ئاز˘ج
. ريزولل ةمدقملا تاحورسشلا

ر˘يزو ن˘يا˘ع ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
لÓ˘خ  م˘˘جا˘˘ن˘˘م˘˘لا و ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن˘˘لا  ة˘˘يلو˘˘ل ه˘˘˘ترا˘˘˘يز
جا˘ت˘نإل ة˘ج˘مد˘م˘لا  ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا
( نيجورديه ـ زاغ) ءابرهكلا
يتلا طاواغي˘م0021 ةقاط˘ب
 ةيوقاط ةأاسشنم دعت
زيح ارخؤوم تلخد ةيجيتارتسسإا
عرسشتل ةيئزج ةفسصب ليغسشتلا
ة˘كب˘سشلا ن˘˘يو˘˘م˘˘ت ي˘˘ف كلذ˘˘ب
تانيبروت نم اقÓطنإا ةينطولا
ق˘ير˘ط ن˘ع ءا˘بر˘ه˘كلا د˘ي˘˘لو˘˘ت
ي˘ت˘لاو ءا˘م˘˘لا را˘˘خ˘˘ب و زا˘˘غ˘˘لا
ةمدخلا زيح لخدت نأا بقتري
رهسش ةيا˘ه˘ن ع˘م ة˘ي˘ل˘ك ة˘ف˘سصب

. لبقملا ةيليوج
عبرتت يتلا ،ةطحملا هذه دعتو
،راتكه04 ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘˘ع
 لخدت يتلا اهعون نم ىلوألا

ن˘م˘سض ن˘م ل˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح
رو˘˘ط ي˘˘ف ي˘˘ن˘˘طو ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب
0008 جاتنإا فدهتسسب زاجنإلا

 نم طاواغيم
ةدع ربع ةي˘ئا˘بر˘ه˘كلا ة˘قا˘ط˘لا

تبلطت دقو دÓبلا نم تاهج
ايلام ارامث˘ت˘سسإا ة˘ط˘ح˘م˘لا هذ˘ه
يهو رانيد را˘ي˘ل˘م59 هتمي˘ق

تاز˘˘ي˘˘ه˘˘ج˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت
ةينقت تافسصاومب ةيجولونكت

53 داسصتقإا حيتت ةدوجلا ةيلاع
زا˘غ˘لا ف˘ي˘لا˘كت ن˘م ة˘˘ئ˘˘م˘˘لا˘˘ب
ةقاطلا ديلوت ي˘ف مد˘خ˘ت˘سسم˘لا
.ةيئابرهكلا

،ةطحملا  هذهل هتنياعم ىدلو
رخأاتلا كرادت ىلإا ريزولا اعد
قفارم˘لا زا˘ج˘نإا ي˘ف ل˘ج˘سسم˘لا
ىلع عورسشملا نمسض ةيقبتملا

و ة˘˘˘يرادإلا ق˘˘˘فار˘˘˘م˘˘˘لا رار˘˘˘غ
ماعطإلاو ءاويإلاك ةيتا˘مد˘خ˘لا
ىلإا اريسشم لاجآلا برقأا يف
ي˘ف ا˘سضيا ة˘ط˘ح˘˘م˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا
ن˘˘م تار˘˘˘ب˘˘˘خ با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسإا

ثي˘ح ن˘ي˘ير˘ئاز˘ج ن˘ي˘سسد˘ن˘ه˘˘م
زيح اهلوخد دعب لÓخ رفوتسس
713 ءا˘˘هز ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك ة˘˘مد˘˘خ˘˘˘لا

. مئاد لمع بسصنم
ة˘ب˘سسا˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب با˘˘قر˘˘ع ر˘˘كذو
نم لذبت يت˘لا تادو˘ه˘ج˘م˘لا˘ب
ةريبك جامدإا ةبسسن غولب  لجأا
لاجم يف ي˘ن˘طو˘لا جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
را˘ي˘غ˘لا ع˘ط˘ق بي˘كر˘تو جا˘ت˘˘نإا

لÓغتسسإا ناديم يف ةنايسصلاو
اريسشم  ةيئابرهكلا تآاسشنملا
اهع˘ط˘ق ي˘ت˘لا تاو˘ط˘خ˘لا ى˘لإا

غولب و˘ح˘ن زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م˘ج˘م
يف لاجملا اذه يف ةيلÓقتسسإا
» ة˘كر˘سش ع˘م ة˘˘كار˘˘سشلا را˘˘طإا

فد˘ه˘ب » كير˘˘ت˘˘كي˘˘لإا لار˘˘ن˘˘ج
ف˘˘ي˘˘لا˘˘كت˘˘لا ن˘˘م ضضي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ةنايسص اهبلطتي يتلا ةعفترملا
.يوقاطلا لكايهلا

ب. يسساسس

تنسشومت نيعب فاسص ينب ىلإأ ةماعنلاب ريدسصق نم دتمي

ةمدÿا زيح زاغلا لقن بوبنأا ةعسسوت عورسشم لوخد

مهؤوامسسأأ لظت ىتح
ةركأذلأ يف ةسشوقنم

ردسصت ةديلبلا
 اهئادهسشل اسسوماق

نيدهاجملأ ةيريدم تردسصأأ
صسوماق  لوأأ ةديلبلأ ةيلول
ةيريرحتلأ ةروثلأ ءأدهسشل
ىلع ظافحلأ فدهب ةيلولاب
نم اهتيامحو ةيخيراتلأ ةركأذلأ
لاجر ىركذل أديلخت فيرحتلأ
ليبسس يف مهسسفنأاب أوحسض لاطبأأ
.مهنطو لÓقتسسأ عاجرتسسأ

،نيدهاجملأ ةريدم تفسشكو
لفح لÓخ ةفرطوب ةبيبح

فحتم ىوتسسم ىلع مظن
صشيعي دلوأأ ةيدلبب دهاجملأ

ينطولأ مويلأ ءايحإأ ةبسسانمب
نم نماثلل فداسصملأ ةركأذلل
صسوماق  لوأأ رأدسصإأ نع ،يام
ةيريرحتلأ ةروثلأ ءأدهسشل
لظت ىتح ليسصفتلاب ةيلولل
ةركأذ يف ةسشوقنم مهؤوامسسأأ
.ةدعاسصلأ لايجألأ

،صسوماقلأ أذه زاجنإأ ىلع فرسشأأو
هنم تاخسسن عيزوت متيسس يذلأ

تاسسسسؤوملأ ىلع يجيردت لكسشب
تأرأدإلأو تابتكملأو ةيوبرتلأ
ةيريدم نم تأراطإأ ،ةيمومعلأ
نم ددع ةكراسشمبو نيدهاجملأ
يمرت ةردابم يف ،نيدهاجملأ
ةمألأ ةركأذ ىلع ظافحلأ ىلإأ

دعب Óيج ةنامأأ لكب اهغيلبتو
.نيدهاجملأ ةريدمل اقفو ،ليج
أذه ةثدحتملأ تربتعأ امك
أديدج أردسصم يخيراتلأ لجسسلأ

عيمج ةركاسش ،خيراتلأ ءأرثإل
نيذلأ تأراطإلأو نيدهاجملأ
هنأأ ىلإأ ةتفل هزاجنإأ يف أوكراسش
نع ةيخيرات ةذبن نمسضتي
مهدÓيم نم أءدب ةيلولأ ءأدهسش
ةقوفرم مهداهسشتسسأ ةياغ ىلإأ

للخت دقف ،ةراسشإÓل.مهروسصب
ينطولأ مويلأ ءايحإأ جمانرب
رزاجم ىركذل فداسصملأ ةركأذلل
نم ديدعلأ ميظنت ،5491 يام8
ىوتسسم ىلع ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ
اهيلع فرسشأأ ةيوبرتلأ تاسسسسؤوملأ

يذلأ رسصيون لامك ،ةيلولأ يلأو
تاطلسسلأ ةقفر ةبسسانملاب ماق
ةرايزب ةينمألأو ةيئلولأ
نطاقلأ يوأدخ رمعأأ دهاجملأ

نم غلابلأو ةديلبلأ ةنيدم طسسو
.ةنسس49 رمعلأ

ب.أ

ة˘سصت˘خ˘م˘لا نا˘ج˘˘ل˘˘لا تعر˘˘سش
نيعو ةلÓسشلا رسصق يترئادب
ي˘ف  ،ترا˘ي˘ت ة˘يلو˘˘ب  بهذ˘˘لا
ءارج رئاسسخلا مييقتو ءاسصحإا
 .ةريخألا ةيدعرلا راطمألا

دمحم ،ةيلولا يلاو حسضوأاو
ةلئسسأا ىلع ادر ،يسشمارد نيمأا
ه˘ترا˘يز ءا˘ن˘ثأا  ن˘ي˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا
ةرئاد تايد˘ل˘ب  ى˘لإا ة˘يد˘ق˘ف˘ت˘لا

نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا نأا ،ا˘˘ف˘˘سصلا عر˘˘˘سشم
ن˘ي˘ع ي˘تر˘˘ئاد˘˘ب ة˘˘سصت˘˘خ˘˘م˘˘لا
 ةلÓسشلا رسصقو بهذلا
ة˘يد˘عر ارا˘ط˘مأا تفر˘ع ي˘˘ت˘˘لا

ءاثÓثلا دربب ةبوحسصم ةريزغ
ةيلم˘ع ي˘ف تعر˘سش ي˘سضا˘م˘لا
رار˘˘سضأÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘سش ءا˘˘˘سصحإا
ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسم˘˘لا
ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ح˘˘˘م˘˘˘لاو لزا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا
مل ه˘نأا ى˘لا ار˘ي˘سشم ،ة˘ي˘عارز˘لا

.ةيرسشب رئاسسخ ةيأا لجسست
Ó˘ئا˘ق ثد˘ح˘ت˘م˘لا تاذ فدرأاو
را˘ط˘˘مألا هذ˘˘ه ر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا
ةنياعمل ةرا˘يز˘ب ما˘ق ،ة˘يد˘عر˘لا
ريمألا ةلامز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ع˘سضو˘لا

ر˘˘سصق ةر˘˘ئاد˘˘ب ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ن˘ي˘لوؤو˘سسم˘لا ة˘ق˘فر ،ة˘لÓ˘سشلا
ةلاح ىلع فقوو نييذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
021 م˘قر ي˘ن˘طو˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا
ترا˘ي˘ت ي˘ت˘يلو ن˘ي˘ب ط˘بار˘˘لا

هايملا هترمغ يذلاو ةفلجلاو
ف˘ي˘˘ل˘˘كت م˘˘ت ثي˘˘ح لا˘˘حوألاو
.هحتف ةداعإاب ةلواقم
ي˘لاو ر˘كذ ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ىلإا هترايز ضصوسصخب ترايت
،افسصلا عر˘سشم ةر˘ئاد تا˘يد˘ل˘ب
تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسا ةر˘˘ي˘˘خألا هذ˘˘˘ه نأا

1202و0202 يتنسس لÓخ
ةمي˘ق˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت ع˘يرا˘سشم ن˘م
عسضو متو رانيد نويلم034

ديوزتل عورسشم ةمدخلا زيحلا
ةيدلبب «رداقلا دبع جورف» يح
ءابرهكلاب ،رام˘ع ن˘ب ي˘لÓ˘ي˘ج
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ة˘˘ير˘˘سضح˘˘لا

.زاجنلا روط ىرخا عيراسشم
نا قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ي˘˘ف ح˘˘سضوأاو
ا˘ف˘سصلا عر˘سشم ةر˘ئاد تا˘يد˘ل˘ب
ةيلمع13 ن˘˘م تدا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا
.زاغلاب طبرلل
ىلع لوؤوسسملا ضسفن فرسشأاو
اعورسشم ةمد˘خ˘لا ز˘ي˘ح ع˘سضو
ة˘ح˘لا˘سصلا ها˘ي˘م˘لا˘ب د˘يوز˘ت˘˘ل˘˘ل
با˘˘ط˘˘ح ة˘˘عرز˘˘م˘˘ب بر˘˘سشل˘˘˘ل
ا˘˘˘ف˘˘˘سص عر˘˘˘سشم˘˘˘ب را˘˘˘ت˘˘˘˘خ˘˘˘˘م
ةكبسش زاجنإل رخآا اعورسشمو
 ىلع فقو امك .ريهطتلا

ي˘˘ف ع˘˘يرا˘˘˘سشم مد˘˘˘ق˘˘˘ت ىد˘˘˘م
ة˘ي˘ئا˘م˘لا دراو˘˘م˘˘لا تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق
 .ةيبرتلاو ةقاطلاو

جأو

ةريخألأ راطمألأ اهيف تببسست
ترايتب رئاسسخلا مييقت يف عورسشلا
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يرورملأ قانتخلأ كفل

نيقيرط زاجنا لاغسشأا قلطإا
ةمسصاعلاب نيديدج نيعيرسس

ةراسشإا ءاطعإا ،ضسمأا لوأا ،مت
نيقيرط زاجنإا لاغسشأا قÓطنا
اهنأاسش ن˘م ن˘يد˘يد˘ج ن˘ي˘ع˘ير˘سس
،يرورملا قانتخلا نم ليلقتلا

ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ه˘ج˘لا ي˘ف ا˘م˘˘ي˘˘سسل
ريزو فرسشأاو. رئازجلل ةيلول
،ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا

ءا˘ط˘عإا ى˘ل˘ع ،ير˘سصا˘˘ن لا˘˘م˘˘ك
ن˘ي˘عور˘سشم˘لا قÓ˘ط˘˘نا ةرا˘˘سشا
رئبو روسشاعلا يتيدلب نم لكب
رو˘˘˘سضح˘˘˘ب كلذو ،ضسيار دار˘˘˘م
نيوكتلا ةريزو

نب مايه ،نيينهملا ميلعتلاو
فسسوي رئازجلا يلاوو ةحيرف
.ةفرسش

ناعور˘سشم˘لا ناذ˘ه جرد˘ن˘يو
9 اعم امهت˘ف˘ل˘كت رد˘ق˘ت ناذ˘ل˘لا

ططخم راطإا يف ،رانيد رييÓم
ةيلوب يرورملا قانتخلا كفل
71 هلمجم يف مسضي ،رئازجلا

.اعورسشم
لوألا عور˘سشم˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو

ةفاسسم ىلع دتمي عيرسس قيرطب
ذ˘ف˘ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب ط˘˘بر˘˘ي م˘˘ك01
ةيليوج5 يسضايرلاÓب˘كر˘م˘لا
كلذب ايداف˘ت˘م ،ة˘ي˘سسيار˘خ و˘ح˘ن
ىربك ندم ثÓث نم رورملا

يهو
ا˘˘با˘˘بو ة˘˘يراردو رو˘˘سشا˘˘ع˘˘˘لا

عورسشملا اذه حمسسيو.نسسح
ةد˘˘م لÓ˘˘خ ز˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس يذ˘˘˘لا
نم ارهسش42ب ةددحم ةيدقاعت
ةمسصاعلا ىلإا لوخدلا ليهسست
يدا˘˘ف˘˘˘تو ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م جور˘˘˘خ˘˘˘لاو
لج˘سسم˘لا يرور˘م˘لا قا˘ن˘ت˘خلا

لا˘غ˘سشألا ر˘يد˘م بسسح ،ا˘ي˘˘لا˘˘ح
دبع ،رئازجلا ةيلول ةيمومعلا
عورسشملا امأا.ينامحر نامحرلا
عيرسس قيرطب قلع˘ت˘ي˘ف ،ي˘نا˘ث˘لا
ةددع˘ت˘م ة˘ير˘ب˘لا ة˘ط˘ح˘م˘لا ى˘لإا
وهو ضسيار دارم رئبل تامدخلا

» ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ل˘كسشم» ل˘ح˘ي˘سس ا˘م
ة˘يرور˘م˘لا ة˘كر˘ح˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

قرتفم ىوت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سسل
.ةطحم˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب قر˘ط˘لا

،كلذ˘ك عور˘سشم˘لا ل˘ه˘سسي˘˘سسو
راد ن˘ي˘˘ب رور˘˘م˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘م
ةدلارزو نونكع نبو ءاسضيبلا

ينطولا قيرطلا ىوتسسمىلعو
ةمسصا˘ع˘لا ن˘ي˘ب ط˘بار˘لا1مقر
قيرطلا هذه نوكتسسو.ةديلبلاو
نايدؤوي نيقفن زاج˘نإا˘ب ة˘قو˘فر˘م
 .ةيربلا ةطحملا ىلإا ةرسشابم

ضضعب نأا ىلإا ينامحر تفلو

راطإا يف ةرط˘سسم˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
يرورملا قانتخلا كف ططخم
ةد˘ع ا˘˘ه˘˘بو˘˘سشت ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب

كل˘˘ت رار˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ي˘˘˘قار˘˘˘ع
اذكو ةيكلملا عزنب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
.ةفلتخ˘م˘لا تا˘كب˘سشلا ل˘يو˘ح˘ت
ىلع ةفاح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ي˘فو
ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا ،ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا ضشما˘˘˘ه
،ل˘ق˘ن˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘سشألا

ن˘˘˘يذ˘˘˘ه نا ير˘˘˘سصا˘˘˘ن لا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ى˘˘لإا ة˘˘فا˘˘سضإا ن˘˘ي˘˘˘عور˘˘˘سشم˘˘˘لا
ةجمر˘ب˘م˘لا ىر˘خلا ع˘يرا˘سشم˘لا
ح˘˘م˘˘سست˘˘سس ط˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘لا ي˘˘˘ف
ىلع ةيجيردت ةفسصب ءاسضقلاب
يرور˘˘م˘˘˘لا ما˘˘˘حدزلا ل˘˘˘كسشم
تاذ ي˘ف ح˘˘سضوأاو.ةمسصاعلاب
د˘˘ح˘˘لا ن˘˘كم˘˘ي ل» ه˘˘نا را˘˘˘طلا
ماحدزلا نم ةسسوسسحم ةفسصب
دع˘ب لإا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب يرور˘م˘لا
لقلا ىلع ةئا˘م˘لا˘ب06 زاج˘نإا

 .«ططخملا اذه نم
ر˘ئاز˘ج˘لا نا ر˘يزو˘لا ر˘ب˘ت˘عاو

تاهيجوتلا «اهريفاذح»ـب قبطت
ةد˘˘˘ن˘˘˘جألا ي˘˘˘ف تءا˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد˘˘ج˘˘لا ة˘˘ير˘˘سضح˘˘˘لا
يف ةدحت˘م˘لا م˘مألا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا

ن˘ي˘ب ن˘م د˘ج˘ن ي˘˘ت˘˘لاو6102
رورملا ةكرح ليهسست اهفادها

.ضصاخسشألا لقنت ةكرحو
ةر˘يزو تن˘م˘ث ،ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

،نيينهملا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘كت˘لا
هذ˘ه زا˘ج˘نإا ،ة˘ح˘ير˘ف ن˘˘ب ما˘˘ي˘˘ه
ة˘ير˘ئاز˘ج يدا˘˘يأا˘˘ب ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘لا

تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا ءا˘˘˘ط˘˘˘عا ةزر˘˘˘ب˘˘˘م
ة˘سصر˘ف˘لا ،زا˘ج˘نلا˘ب ة˘ف˘ل˘كم˘لا
زكارم نم جر˘خ˘ت˘م˘لا با˘ب˘سشل˘ل
ضصسصختملاو ينهملا نيوكتلا
ةيمومعلا لاغ˘سشألا ة˘ب˘ع˘سش ي˘ف
ي˘˘˘ف ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
نا ىلإا تراسشاو .نيعورسشملا
يذلا ينهم˘لا ن˘يو˘كت˘لا عا˘ط˘ق
92 ن˘م ر˘ث˘كا ا˘ي˘لا˘˘ح ي˘˘سصح˘˘ي
لاغسشألا لا˘ج˘م ي˘ف ا˘سصسصخ˘ت
ىل˘ع ا˘مود ى˘ع˘سسي ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا م˘˘عد
ل˘ي˘هأا˘ت˘لا يوذ ن˘˘م با˘˘ب˘˘سشلا˘˘ب
نأاب ،ةحيرف نب تركذو.يلاعلا
عم ةيقافتا مربا دق ناك اهعاطق
ح˘م˘سست راد˘˘ي˘˘سسو˘˘ك ة˘˘سسسسؤو˘˘م
ةربخ باسستكا نم نيسصبرتملل
ةيمومع˘لا لا˘غ˘سشألا لا˘ج˘م ي˘ف
ي˘˘ف ة˘˘كرا˘˘سشم˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘˘ع
هذه ا˘هز˘ج˘ن˘ت ي˘ت˘لا ع˘يرا˘سشم˘لا
.ةينطولا ةسسسسؤوملا

ةدئافل ةديدج ةمدخ ءأرجألأ لامعلل ةيعامتجلأ تانيمأاتلل ينطولأ قودنسصلل رئأزجلأ ةلاكو تجردأأ
عفدو ةمومألأ ةلطعب حيرسصتلأ نم نهنكمي يذلأ «ءانهلأ» قيبطت ربع كلذو لمأوحلأ تأريجألأ ءاسسنلأ

.قودنسصلأ ىلإأ لقنتلأ ءانع نود ةمومألأ ةلطع يف نهقح نم ةدافتسسلأ فدهب فلملأ

نايب يف ،ةلاكولا تحسضوأاو
راطإا يف هنأا ،لوألا ضسمأا ،اهل
ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘ل˘˘م˘˘ح˘˘لا
و يام4  نم ءادتبا اهتقلطأا
نم ،لبقملا ناوج1 ةياغ ىلإا
نطاوملا ضسيسسحتو مÓعإا لجأا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘م˘˘قر˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ˘˘لا˘˘ب
ىلع ءاسضقلا راطإا يف اهمدقي
عجنألا لفكتلاو ةيطارقوريبلا
ى˘ل˘ع ةوÓ˘عو،م˘ه˘تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب
اهجاردإا مت ي˘ت˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا

ل˘˘خدأا ،«ءا˘˘ن˘˘ه˘˘لا«ءا˘˘سضف ر˘˘ب˘˘ع
تانيمأاتلل ينطو˘لا قود˘ن˘سصلا
ءار˘جألا لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ضسفن ربع ىرخأا ةمدخ ،ارخؤوم
ءاسسنلا ن˘كم˘ت ي˘ت˘لاو ءا˘سضف˘لا
حيرسصتلا لماو˘ح˘لا تار˘ي˘جألا
فلم˘لا ع˘فدو ة˘مو˘مألاة˘ل˘ط˘ع˘ب
ةدافتسسلا نم ن˘ه˘ن˘كم˘ي يذ˘لا

ةمومألا ةلطع يف نهقح نم
ىلإا لقنتلا ءانع نود (اموي89)
ق˘ير˘ط ن˘˘ع كلذو قود˘˘ن˘˘سصلا
ىلع «ءانهلا» قيب˘ط˘ت ل˘ي˘م˘ح˘ت
ى˘˘ل˘˘ع وأا لا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا
.رتويبموكلا

هذ˘˘˘ه نأا رد˘˘˘˘سصم˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأاو
نمسض لخدت ةديدجلا ةمدخلا
ةرازولا نم رطسسملا جمانربلا»
تاميلعتل˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو ة˘ي˘سصو˘لا
ةمدخ˘لا ن˘ي˘سسح˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م˘لا
اذكو اه˘ت˘نر˘سصعو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةرادإل ن˘ي˘˘ب ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ه˘˘ن˘˘سسنأا

تاءارجإلا فيفختو نطاوملاو
قودنسصلا جردأا ثيح ،ةيرادإلا
ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا
ن˘م ة˘ل˘م˘˘ج ءار˘˘جألا لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ةدئا˘ف˘ل ة˘ي˘نور˘ت˘كلإلا˘تا˘مد˘خ˘لا
بابرأاو ايعامتجا مهل نمؤوِملا
.«لمعلا

هذه لامعت˘سسا ة˘ي˘ف˘ي˘ك ن˘عو
ة˘˘لا˘˘كو تح˘˘سضوأا ،ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘لا
ءا˘سسن˘لا نا˘كمإا˘ب» ه˘نأا ر˘ئاز˘ج˘˘لا
ة˘ل˘ط˘ع˘ب ح˘ير˘سصت˘لا تار˘ي˘˘جألا
عا˘˘ب˘˘تإا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘مو˘˘˘مألا

لا˘خدإا :ي˘ه ةدد˘ح˘˘م تاو˘˘ط˘˘خ

عون ،عسضولل بقترملا خيراتلا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا ة˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘لا
عو˘ن ،(ا˘˘هر˘˘ي˘˘غ مأا ةد˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘م)
،(ة˘ير˘سصي˘ق مأا ة˘يدا˘˘ع) ةدلو˘˘لا
ل˘˘م˘˘˘ح˘˘˘لا تادا˘˘˘ه˘˘˘سش لا˘˘˘سسرإا
ثلا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشلا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ˘˘˘لا
ةدلولا نايب،نما˘ث˘لاو ضسدا˘سسلا
ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ةدا˘˘ه˘˘سش ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ح˘ير˘سصت˘لا ةدا˘ه˘سشو ة˘˘مو˘˘مألا
ةدلولا نايبو لمعلا فانئتسساب
ةدا˘ه˘سشو دو˘لو˘م˘لا˘ب ة˘سصا˘خ˘˘لا
متي ريخألا يفو رجألاو لمعلا
.«عاديإلا لسصو ليمحت

«ءا˘ن˘ه˘لا» تا˘مد˘خ نأا ر˘كذ˘˘ي
اي˘عا˘م˘ت˘جا ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا ن˘كم˘ت
حيرسصت˘لا» ن˘م ه˘قو˘ق˘ح يوذو
ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ه˘ل ن˘مؤو˘م˘لا ةا˘فو˘˘ب
ضصا˘˘˘خ˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘لا عاد˘˘˘˘يإاو
بنا˘ج ى˘لإا ،ةا˘فو˘لا لا˘˘م˘˘سسأار˘˘ب
ى˘ل˘ع عÓ˘طلا ن˘م ه˘˘ن˘˘ي˘˘كم˘˘ت
ةي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ة˘ب˘سسن
ي˘ف ة˘ي˘ق˘حألا ة˘يا˘˘ه˘˘ن خ˘˘يرا˘˘تو
ة˘˘˘˘يودألا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ،تاءادألا
تافوسشك ع˘ب˘ط ،ة˘كل˘ه˘ت˘سسم˘لا
تاءادألا˘ب ة˘سصا˘خ˘لا با˘سسح˘لا
ف˘ل˘ت˘خ˘˘م ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ،ة˘˘مد˘˘ق˘˘م˘˘لا
ةداهسش جارخت˘سسا ،تارا˘ع˘سشإلا

ل˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘فد ،با˘˘˘˘سست˘˘˘˘نلا
ضضيو˘ع˘ت˘لا بل˘طو ة˘ي˘سضر˘م˘لا

ن˘م ا˘هر˘ي˘غو د˘ع˘ب ن˘ع ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
.«تامدخلا

˘ما˘ظ˘ن» نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو
ةزفق ربتعي ريغلا لبق نم عفدلا
ملاعيف قودنسصلا لخدأا ةيعون
ثيح ،ةنمقرلاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘كت˘لا
نيدقاعتملا ىلع ماهملا لهسس
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،قود˘˘ن˘˘سصلا ع˘˘˘م
ل˘ه˘سسو د˘قا˘ع˘ت˘م˘لا ي˘لد˘ي˘سصلا

هل نمؤوملا ىلع ةمهملا كلذك
يوذ ة˘˘سصا˘˘˘خ ،ا˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
م˘ه˘ن˘م ة˘سصا˘خ˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حلا

نيذلا ايعامتجا مهل نينمؤوملاو
،ةنمزملا ضضارمألا نم نوناعي

لقنتلا ءانع مهيلع رفو ثيح
لاسسرإاب يلديسصلا نكمي امك
ةقبسسملا ةيبطلا ةبقارملا بلط
ة˘˘˘يودألا ضضع˘˘˘ب˘˘˘˘ب ضصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘لا
نع طورسشلا ضضعبل ةعسضاخلا
رمألاب ينعملا لقنت نود دعب
.«عفدلا زكرم ىلإا

اذه حمسسي ،ىرخأا ةهج نم
ع˘ج˘نألا ل˘ف˘كت˘˘لا»ب ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
راطإا يف ايعامتجا هل نمؤوملاب

تادايعلا عم د˘قا˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن

،ةي˘ب˘ل˘ق˘لا ضضار˘مألا) ة˘سصا˘خ˘لا
راطإا يف ةدقاع˘ت˘م˘لا تادا˘ي˘ع˘لا
رو˘سصق˘لا ،ةدلو˘لا˘˘ب ل˘˘ف˘˘كت˘˘لا
،(ي˘ح˘سصلا ل˘ق˘˘ن˘˘لاو يو˘˘ل˘˘كلا

تاءار˘جإلا ع˘ي˘م˘˘ج م˘˘ت˘˘ت ثي˘˘ح
نع ضضيرملاب لفكتلل ةيرادإلا
لإا رمألاب ينعملا ىلع امو دعب
ا˘ق˘فر˘م ةدا˘ي˘ع˘لا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘قا˘˘ط˘˘بو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ف˘˘ل˘˘م˘˘لا˘˘ب
.«ءافسشلا

نأا ىلإا هتاذ ردسصملا راسشأاو
تففخ» ةي˘نور˘ت˘كلإلا ة˘مد˘خ˘لا
ة˘˘يرادإلا تاءار˘˘جإلا ا˘˘˘هرود˘˘˘ب

ربع كلذو لمعلا بابرأا ىلع
يتلا دعب نع حيرسصتلا ةسصنم
ن˘˘˘م مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم˘˘˘لا ن˘˘˘كم˘˘˘˘ت
يف لامعلاو لمعلاب حيرسصتلا
ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ضصن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا لا˘˘جآلا
عو˘ب˘سسألا ما˘يأا ة˘ل˘ي˘ط نو˘نا˘ق˘لا

نم مهنكمت امك ،42/اسس42و
دعب نع تا˘كار˘ت˘سشلا د˘يد˘سست
تا˘مد˘خ˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘م بل˘˘طو
ءار˘˘جألا˘˘ب وأا م˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصا˘˘˘خ˘˘˘لا

بلط ،نو˘يد˘لا ة˘لود˘ج بل˘ط˘ك
بلط ،لامعلا باسستناو ميقرت
اهريغو لامعلل ءافسشلا تاقاطب
.«ايازملاو تامدخلا نم

«ةركم يف ديعلا» ةرهاظت مويلا متتخت
«ني˘سسا˘ي بتا˘ك» ة˘فا˘ق˘ث˘لا راد˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
اتفلم لابقإا تيقل يتلاو ضسابعلب يديسسل
ضضرعم ةحنجأا ىلع اودفاوت نيذلا راوزلل
.ةبسسانملاب ماقملا ةيفرحلا تاجتنملا

يف ةمظنم˘لا ،ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه تد˘ه˘سشو
ر˘ط˘ف˘لا د˘ي˘عو ثار˘ت˘لا ر˘ه˘سش ءا˘˘ي˘˘حإا را˘˘طإا
ةحنجأا اوباج نيذلا راوزلل ادفاوت ،كرابملا
ةعانسصلا هب دوجت ام ىلع فرعتلل ضضرعلا
ثارتلا عونت زربت يتلا ةيلحملا ةيديلقتلا
.ةركملا ةنيدمل يداملا يفاقثلا

ةيديلقتلا ءايزألا ضضرع ةحنجأا تفرعو
فرط نم لابقإا لافطألاو لاجرلاو ءاسسنلل
تاجتنم نم هب تداج امل كلذو نينطاوملا
عونتملا يوديلا زيرطتلا˘ب ةز˘ي˘م˘م ة˘ل˘ي˘سصأا
نويفرحلا نن˘ف˘ت ة˘ي˘هاز ناو˘لأا˘بو لا˘كسشألا
عاو˘نأا دو˘جأا لا˘م˘ع˘ت˘سسا˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘طا˘˘ي˘˘خ ي˘˘ف
.ةيرسصع ةسسمل اهيلع ءافسضإا عم ةسشمقألا

يتلا ةسضورعملا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘لا ن˘ي˘ب ن˘مو

وهو «ةيابعلا» لابقإلا فرعتو هابتنلا تفلت
ىتحو لاجرلا هيدتري يذلا يديلقتلا يزلا
اميسسل رطفلا ديع مايأا لوأا يف لافطألا
تارايزلا لدابت اذكو ديعلا ةÓسص ةيدأاتل
ةعونتم تÓيكسشتب ضضرع ثيح ةيلئاعلا

.ةفلتخم ناولأاو
ةسصاخ˘لا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ءا˘يزألا تلا˘ن ا˘م˘ك

ا˘م˘ي˘سسل ن˘ير˘سضا˘ح˘لا با˘ج˘˘عإا ةو˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
اهب رهت˘سشت ي˘ت˘لا «ة˘ي˘عد˘ب˘لا»و «ة˘بÓ˘ج˘لا»
اهيلع رثكي يتلاو يرئازجلا برغلا ةقطنم
زمرت امل تابسسانملا هذه لثم يف بلطلا
ةو˘˘سسن˘˘لا تد˘˘بأا ثي˘˘ح ة˘˘لا˘˘سصأا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘˘لإا
تا˘ج˘ت˘ن˘˘م˘˘لا˘˘ب ن˘˘ه˘˘با˘˘ج˘˘عإا تار˘˘سضا˘˘ح˘˘لا
يودي زيرطتب اهنأاو ا˘م˘ي˘سسل ة˘سضور˘ع˘م˘لا

تاعادبإاو تاراهم زربت ةيرسصع ةسسملبو
.نييفرحلا

ميد˘ق˘ت كلذ˘ك ضضر˘ع˘لا ة˘ح˘ن˘جأا تفر˘عو
ةيديلقتلا تايولحل˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م تÓ˘ي˘كسشت
بل˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘يز˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ير˘˘سصع˘˘لاو

ي˘هو كرا˘ب˘م˘لا ر˘ط˘ف˘لا د˘˘ي˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘ب
يسسابعلا ثارتلا عونت زربت يتلا تايولحلا
Óسضف ةيبعسشلا تايولحلاو تÓكألا يف
ة˘ي˘هاز˘لا ة˘يرا˘خ˘˘ف˘˘لا ي˘˘ناوألا ضضر˘˘ع ن˘˘ع
تÓ˘˘كألا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت ق˘˘فار˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ناو˘˘˘لألا

.ةفلتخملا تابسسانملا يف تايولحلاو
˘ما˘مأا ة˘سصر˘ف ثد˘ح˘لا اذ˘˘ه ل˘˘كسش ا˘˘م˘˘ك

نفلل تاحول ضضرعل نييليكسشتلا نينانفلا
راد قاورب ضصسصخ حانج يف يليكسشتلا
.ةفاقثلا

ة˘عو˘ن˘ت˘م تا˘سشرو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ،كلذ˘ك م˘تو
ة˘ي˘ل˘ح˘م تا˘ي˘ع˘م˘جو ن˘ي˘ي˘فر˘ح ة˘كرا˘سشم˘ب
يدا˘م˘لا ثار˘ت˘لاو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن
ةردابملا هذه ىلع اونثأا ثيح يدامÓلاو
قيوسستو ضضرعل مهل لاجملا تحتف يتلا

زيمم ءاسضف اهنوك نع Óسضف مهتاجتنم
ام لدابت˘ل ن˘ي˘نا˘ن˘ف˘لاو ن˘ي˘ي˘فر˘ح˘لا ءا˘ق˘ت˘لل
.تاعادبإا نم هنومدقي

ق.صس

صس.ف

رئأز÷أ ةيلول ةيعامتجلأ تانيمأاتلأ قودنسص

دعب نع ةمومأ’ا ةلطعب حيرسصتلا

صسابعلب يديسس

«ةركم يف ديعلا» ةرهاظت ىلع راوزلل تفلم لابقإا

ةسشهلأ تائفلأ فدهتسست ةيلمع يف

ةلقروب اسضيرم002 ةدئافل نانسسأ’ا بط يف تاسصوحف
002 نع لقي ل ام ديفتسسي

نم ،ةسشهلا تائفلا نم اسضيرم
نانسسألا ضضارمأا يف تاسصوحف
ءا˘ب˘طأا ة˘ي˘ع˘م˘˘ج ن˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ب
. ةلقرو ةيلوب نانسسألا

ن˘ير˘˘سشع ي˘˘لاو˘˘ح كرا˘˘سشيو
ىربكلا ةلقرو نم نانسسأا حارج
اذ˘˘ه ي˘˘ف ،دو˘˘ع˘˘سسم ي˘˘˘سسا˘˘˘حو
فدهي يذلا يعو˘ط˘ت˘لالمعلا
ةيناجم تاسصوح˘ف م˘يد˘ق˘ت ى˘لإا
تايلمعو نانسسألا ضضارمأا يف
نم نيزوعم ىسضرملةيحارج
بسسح ،ةيرمعلا تائفلا فلتخم
ضسسسؤو˘˘˘م و˘˘˘سضع ح˘˘˘˘سضوأا ا˘˘˘˘م
،بيطلا نب لسصي˘ف ،ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
اسضيأا قلع˘ت˘ي ر˘مألا نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ق˘ل˘ع˘ت˘ت تارا˘سشت˘سسا م˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب
تا˘كو˘ل˘سسلاو ،ا˘ن˘سسألا ة˘ح˘˘سصب
نانسسألاو مفلا ةفاظنل ةديفملا

.ضصوسصخلا هجو ىلع
مئاوق نأا ثدحتملا حسضوأاو

هذ˘ه˘ب ن˘ي˘ي˘ن˘ع˘˘م˘˘لا ى˘˘سضر˘˘م˘˘لا
يوذو ماتيأا مهنيب نم ةردابملا
ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإلا

ي˘م˘يد˘ع وأا ة˘جا˘ت˘ح˘م تÓ˘ئا˘ع

ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب تد˘عأا ،ل˘خد˘لا
،ةيريخ تايعمجو ءايحألا ناجل
يتلا ةرداب˘م˘لا هذ˘ه نأا ا˘ف˘ي˘سضم
ن˘ما˘سضت˘لا ر˘ه˘سش ع˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘ت
ميدقت ىلإا ة˘فدا˘ه˘لاو ة˘م˘حر˘لاو
ي˘ف ة˘سشه˘لا ح˘ئار˘˘سشل˘˘ل م˘˘عد˘˘لا
تاردابمب عب˘ت˘ت˘سس ، ع˘م˘ت˘ج˘م˘لا

لفاوق راطإا يف ةجمربم ةلثامم
.لظلا قطانمل ةهجوم ةيحسص

ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ضسم˘˘ت˘˘سسو
بير˘˘ق˘˘لا ي˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘لا

لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘م
ن˘يذ˘لا د˘حو˘ت˘لا˘ب ن˘˘ي˘˘با˘˘سصم˘˘لا
ة˘سصا˘خ ة˘يا˘عر ى˘لإا نو˘جا˘ت˘ح˘ي
يتلا نانسسألا تاسصوحف ءانثأا

ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأا˘˘˘ب ىر˘˘˘ج˘˘˘ت ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع
.ةيحارجلا تايلمعلا

ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘لا هذ˘˘ه فد˘˘ه˘˘˘تو
ةلقروب نانسسألا ءابطأل ةئسشانلا
ة˘سشه˘لا تا˘ئ˘ف˘لا ةد˘عا˘سسم ى˘˘لإا

ن˘يو˘˘كت˘˘لا˘˘ب ا˘˘سضيأا ل˘˘ف˘˘كت˘˘لاو
نانسسألا ي˘حار˘ج˘ل ل˘سصاو˘ت˘م˘لا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م˘لا˘ب
تاذ بسسح ،ةيبط مايأاو تاءاقل
. ردسصملا
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سشتيبير ىلع نهاري يلويب
ةيريسصملا نليم ةرتفب

يلويب ونافيتسس نأاب ةيفاحسصلا ريراقتلا تدكأا
دامتعÓل علطتي يلاطيإلا نÓيم يدان بردم
قابسسلا يف قيرفلا مجاهم ضشتيبير يتنأا ىلع
امنيب هتاباسسح جراخ وايل اًكرات قيرفلل مسساحلا
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي فو˘سس ل˘با˘˘ق˘˘م˘˘لا بنا˘˘ج˘˘لا ي˘˘ف
دسض ةارابملا يف ضشتيبير كراسشو .زركياملياسس
زركاميلياسس نم لًدب57 ةقيقدلا نم وتنيفينيب
نم لماكلاب ويسستل ةهجاوم يف كراسش امنيب
دامتعلا يلويب ناكمإاب لاز امو .ىلوألا ةقيقدلا

يفو ضسوتنفوي دسض دحألا موي ةمق يف هيلع
ةيسساسسألا ةل˘ي˘كسشت˘لا ي˘ف و˘ه ،ي˘لا˘ح˘لا تقو˘لا
.ةراسس ريغ تأاجافم يأا ثدحت مل ام ةارابملل
ن˘˘ي˘˘ترود˘˘لا ي˘˘ف ءي˘˘سش ل˘˘ك ح˘˘سضت˘˘ي فو˘˘˘سسو
يلويب نأاو ودبي نكلو نيتريخألا نيتيبيردتلا
.اًيسساسسأا بعÓلا كارسشإا نأاسشب كسش يأا هيدل ضسيل

وكيتلتأا عم عارسص يف يلوبان
سسوتناسس ةرهوج مسضل ديردم

نع ثحبلا ة˘ل˘حر ي˘لا˘ط˘يإلا ي˘لو˘با˘ن يدا˘ن أاد˘ب
جراخ هراظنأا هي˘جو˘ت ي˘ف أاد˘بو ق˘ير˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت
هجتت بونجلا يدان نيعأا تناك ثيح ،ايلاطيإا
وكيتلتأا هيلع ضسفاني يليزارب باسش بعل وحن
لبقملا مسسوملا يف يلوبان ركفيو.اًسضيأا ديردم
ايلاطيإا جراخ نم هق˘ير˘ف م˘ي˘عد˘ت ى˘لإا ع˘ل˘ط˘ت˘يو
ةرهوج بث˘ك ن˘ع بو˘ن˘ج˘لا يدا˘ن ع˘با˘ت˘ي ثي˘ح
ةئيه ريراقتل اًقفوو.ضسوتناسس يدانب ةيليزارب
يلوبان نإاف ،’’يسس يب يب’’ ةيناطيربلا ةعاذإلا
غلابلاو ضسوتناسس بعل يخروخ وياك بقاري
عم بعÓلا دقع يهتنيو.اًماع91 رمعلا نم
اًسضيأا يرغيو رهسشأا ةعبسس نوسضغ يف هقيرف
م˘ج˘ن˘لا م˘سضل ع˘ل˘ط˘ت˘ي يذ˘لا د˘يرد˘م و˘كي˘ت˘˘ل˘˘تأا
.باسشلا يليزاربلا
ناف عم سضوافتلل دعتسسي لوبرفيل

ديدجلا دقعلا ىلع كيب يد
يدان نأا ةيز˘ي˘ل˘ج˘نإا ة˘ي˘فا˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشك
ديدج دقع نأاسشب هتاثداحم أادبي فوسس لوبرفيل
ةميقب كياد ناف ليجريف يدنلوهلا مجنلل حبرم
ىقبتيو .ينيلرتسسإا هينج نويلم05 نع ديزت
ىلع ناماع ،اًماع92 رمعلا نم غلابلا عفادملل

اهعقو يتلاو فسصنو تاونسس ضسمخ هتدم دقع
57 لباقم نوتبما˘ه˘ثوا˘سس ن˘م ه˘ما˘م˘سضنا د˘ن˘ع
عمو.8102 رياني يف ينيلرتسسإا هينج نويلم
اًردسصم نأا ’’ردياسسنإا لوبتوف’’ عقوم معز ،كلذ
دادعتسسا ىلع يدانلا نأا مهربخأا لوبرفيل يف
فلأا002 نع هتميق ديزي اًدقع يدنلوهلا حنمل

يدانلا يف هئاقبإل عوبسسألا يف ينيلرتسسإا هينج
.هتريسسم ةيقبل

كياد ناف تادوهجم رسسخ دق لوبرفيل ناك
طابرلا يف ةباسصإل هسضرعت دعب مسسوملا اذه
ام وهو ،مسسوملا ةيادب يف ةبكرلل يبيلسصلا
.تايرابملا ةيقب نع هبايغ ىدأا

ةنولسشرب بردم دعاسسم
خينويم نرياب يف بولطم

نا˘˘ي˘˘لو˘˘ج نأا ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت ف˘˘˘سشك
قيرفل ديدجلا ين˘ف˘لا ر˘يد˘م˘لا ،نا˘م˘سسل˘ي˘غا˘ن
ي˘ف ة˘م˘ه˘م˘لا أاد˘ب˘ي يذ˘لاو خ˘ي˘نو˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب
دجاوت بلط ،يرافابلا ىدل لبقملا مسسوملا
نا˘مو˘ك د˘لا˘نور د˘عا˘سسم ،ردور˘˘سش د˘˘ير˘˘ف˘˘لأا

ي˘ن˘ف˘لا هزا˘ه˘ج ن˘م˘سض ،ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب برد˘˘م
.ديدجلا

عم دقاعتلا ا˘ًي˘م˘سسر خ˘ي˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ن˘ل˘عأاو
نم اًرا˘ب˘ت˘عا ق˘ير˘ف˘لا بيرد˘ت˘ل نا˘م˘سسل˘ي˘غا˘ن
يذلا كيل˘ف ضسنا˘ه ف˘ل˘خ ل˘ب˘ق˘م˘لا م˘سسو˘م˘لا
.مسسوملا ةياهنب هليحر نلعأا

نإا˘ف «نإا ي˘˘ب ضسإا يإا» ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص بسسح˘˘بو
،خينو˘ي˘م نر˘يا˘ب˘ل د˘يد˘ج˘لا با˘سشلا برد˘م˘لا
عم لسصاوتلا ةرادإلا نم بلط ،نامسسليغان
زاه˘ج˘لا ى˘لإا ه˘م˘سض بل˘ط˘ل ردور˘سش د˘ير˘ف˘لأا
نم ةيادب ديدج˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يد˘م˘ل˘ل نوا˘ع˘م˘لا
.لبقملا مسسوملا

دسض افيويلا عارسص
ربوسسلا يرود ةيدنأا

دادزي يبوروأ’ا
اًلاعتسشا

ير˘يرو˘ك’’ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تدا˘˘ع
يكل ةيلاطيإلا ’’تروبسس ولليد
ة˘لو˘ط˘ب ى˘ل˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘ل˘˘سست
ثيح ،يبوروألا ربوسسلا يرود
ةر˘كل ي˘بوروألا دا˘ح˘تلا ذ˘خ˘˘تا
ة˘ي˘ج˘ي˘تار˘ت˘سسلا ه˘تارار˘ق مد˘ق˘لا
قلعتي اميف اهين˘ب˘ت م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لا
.ةلوطبلل ةسسسسؤوملا ةيدنألاب
لوسصحلا يف نيفريسس بغريو
أاطخلاب فار˘ت˘عاو راذ˘ت˘عا ى˘ل˘ع
ةلوطبلل ةسسسسؤوملا ةيدنلا نم
با˘ح˘سسنلا˘ب ي˘˘م˘˘سسر نÓ˘˘عإاو
بنا˘ج˘ب ة˘ق˘با˘سسم˘لا ن˘م ا˘ًما˘˘م˘˘ت
عيمج ىلع ةيلام ةبوقع عيقوت
.ةيدنلا

ديردم لايرو ةنولسشرب لاز امو
عورسشملاب نونمؤوي ضسوتنفويو
تاديدهتلا هذهل اوعسضخي نلو
.يبوروألا داحتلا نم
اذه نم ءاسسملا افيويلا يونيو
˘ما˘مأا تاءار˘جإا ح˘˘ت˘˘ف م˘˘سسو˘˘م˘˘لا
نل يتلا ةيدنأÓل ةيبيدأاتلا ةنجللا
ة˘كرا˘سشم˘لا ةر˘كف ن˘ع ى˘ل˘خ˘ت˘ت
.ةديدجلا ةلوطبلاب
نا˘مر˘ح ي˘ف د˘يد˘ه˘ت˘لا ل˘ث˘م˘ت˘يو
نم ةلوطبلل ةسسسسؤوملا ةيدنألا
تلو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم˘˘˘˘لا
نكلو ني˘ما˘ع ةد˘م˘ل ة˘ي˘بوروألا

يف ةمواقملا اًسضيأا بعسصلا نم
.ةيداعلا ةلادعلا ةهجاوم
ذ˘˘˘˘خ˘˘˘˘تا ،كلذ نو˘˘˘˘سضغ ي˘˘˘˘˘فو
ءارو ىوأام ة˘لو˘ط˘ب˘لا و˘سسسسؤو˘م
ة˘م˘كح˘م˘ب يزار˘ت˘˘حلا ءار˘˘جلا

.ديردم
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! يبابم دي يف حلسص دمحم ريسصم

ملح فدهك حÓسص دمحم زرب
بسسحب ،نامريج ناسس ضسيرابل
تركذ ثيح ،اسسنرف يف ريراقت

ي˘ف ’’نا˘يز˘يرا˘ب و˘ل’’ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
نأا عوبسسألا اذه نم قباسس تقو
ىلع ضصيرح يسسنرفلا قÓمعلا

ديدجتل نوعلطتيو ،حÓسص مسض
د˘ج˘م ق˘ي˘ق˘ح˘تو مو˘ج˘˘ه˘˘لا ط˘˘خ
ةدايق تحت ابوروأا لاطبأا يرود
.ونيتيكوب ويسسيروام
اًيلك دمتعت حÓسص ةقفسص نكل
و˘˘ه ط˘˘ق˘˘ف د˘˘˘حاو بعل ى˘˘˘ل˘˘˘ع
حÓسص نأل اذه ،يبابم نايليك
ل˘ح˘م ل˘ح˘ي˘ل م˘ل˘ح˘˘لا فد˘˘ه و˘˘ه
ي˘˘˘ف نوأاد˘˘˘ب˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م
مجاهملا نودب ةايحلل طيطختلا
 .ليحرلا ررق اذإا

نم ريبك مامتهاب يبابم يظحو
نيذللا ،ديردم لايرو ةنولسشرب
وتاكريملا ي˘ف ا˘ًسضيأا ناد˘جاو˘ت˘ي
ثيح ،دنلاه غ˘ن˘ي˘لر˘يإا ل˘جأا ن˘م
،ي˘با˘ب˘م ع˘م ي˘˘ج˘˘يور˘˘ن˘˘لا د˘˘ع˘˘ي
ي˘ف ن˘ي˘با˘سش ن˘ي˘م˘جا˘ه˘م ل˘سضفأا
نايسسيئرلا نافدهلا امهو ،ملاعلا
 .نييدانلا Óكل
نو˘˘˘كي د˘˘˘ق ،كلذ˘˘˘ل ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن
ىل˘ع م˘سسا˘ح ر˘ي˘ثأا˘ت م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ل

،لوبرفيل يف هلبقتسسمو حÓسص
ضسيراب كرتب يبابم عنتقا اذإاف
ه˘˘جاو˘˘ي د˘˘ق˘˘ف ، نا˘˘مر˘˘ي˘˘ج نا˘˘سس
ىلع ةرطيسسل˘ل ة˘كر˘ع˘م زد˘ير˘لا

لا˘˘ير را˘˘ت˘˘خا اذإا ن˘˘كل .حÓ˘˘سص

نم ًلدب دنلاه ةعباتم ديردم
يف ءاقبلا ىلإا ليمي دقف ،يبابم
اذ˘هو ،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
كرتي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا
نع ظافحلل اردسصتم لوبرفيل

هسسفن وه طبترا يذلا ،حÓسص
 .ديردم لايرب ةدسشب
مهنأا ودبي ةنولسشرب نأا نيح يف
ىرخأا فادهأا ىلع رثكأا نوزكري
يسسيم لينويل ىلع نوظفاحيو
ي˘لا˘م˘لا م˘ه˘˘ع˘˘سضو ةرادإا ءا˘˘ن˘˘ثأا
مت ،كلذ نوسضغ يفو ،عجارتملا

،لوبر˘ف˘ي˘ل˘ب ا˘ًسضيأا ي˘با˘ب˘م ط˘بر
اذإا ه˘ل با˘˘ب˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي د˘˘ق ا˘˘م˘˘م
 .ماري ام ىلع رومألا تراسس
ثيح ،حجرم ريغ ودبي اذه نكل
و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘˘ب و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م م˘˘عز
ىلع ءاقبإلاب لئافتم هنأا اًرخؤوم
ل˘˘ب˘˘ق كلذ نا˘˘˘ك نإاو ،ي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘م
ابوروأا لاطبأا يرود نم هجورخ
 .يتيسس رتسسسشنام دي ىلع
،لئافتم انأا’’ :ينيتنجرألا لاقو
نيبعÓلا لسضفأا ىقبي نأا لمآا
ة˘لا˘ح˘لا هذ˘˘ه ي˘˘ف ،يدا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ف

 .’’انه نايليك
حÓسص ىعدا ،كلذ نوسضغ يف
هع˘م ثد˘ح˘ت˘ي د˘حأا ل’’ :اًر˘خؤو˘م
لاقو ،دليفنآا يف ديدج دقع نع
يا˘˘˘˘كسس’’ ة˘˘˘˘كب˘˘˘˘˘سشل حÓ˘˘˘˘˘سص
:هد˘ق˘ع ع˘سضو ن˘ع ’’ضسترو˘ب˘˘سس
،كلذ نع يعم ثدحتي دحأا ل’’
نع ريثكلا لوق يننكمي ل اذل
 .’’كلذ
يدا˘ن˘لا ي˘ف د˘˘حأا ل’’ :ل˘˘سصاوو
ءي˘سش يأا ن˘ع ي˘˘ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
.’’فرعأا ل انأا كلذل

ر .ق ^

ة˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘سص تد˘˘˘˘˘˘˘˘كأا
نأاب ةيلاطيإلا ’’تروبسسوتوت’’
يدان بردم ناديز نيدلا نيز
وأا ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘سسإلا د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
يلوبان بردم وزوتاغ ورانيج
او˘ل˘ح˘ي˘ل نÓ˘م˘ت˘ح˘م نا˘ح˘سشر˘˘م
ةياه˘ن ي˘ف و˘لر˘ي˘ب ا˘يرد˘نأا ل˘ح˘م
.مسسوملا

ضضغ˘ب و˘لر˘˘ي˘˘ب ة˘˘لا˘˘قإا ن˘˘كم˘˘يو
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ز˘كر˘م ن˘ع ر˘ظ˘˘ن˘˘لا
بي˘تر˘˘ت لود˘˘ج ي˘˘ف ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا
.يلاطيإلا يرودلا

زوجعلا ةد˘ي˘سسلا ع˘ي˘ط˘ت˘سست لو
د˘˘جاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘سصر˘˘˘ف تو˘˘˘ف˘˘˘ت نأا
ل˘هأا˘ت˘˘لاو ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ع˘˘بر˘˘م˘˘لا˘˘ب
ن˘كلو ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود˘˘ل
ةيراقلا ةقباسسم˘لا ي˘ف د˘جاو˘ت˘لا

دي˘حو˘لا طر˘سشلا ضسي˘ل ىر˘ب˘كلا
يدانلا ةدايقب ورتسسياملا ءاقبل
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ا˘˘ًق˘˘فوو .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
م˘˘ت ه˘˘نإا˘˘ف ،’’ترو˘˘ب˘˘سسو˘˘تو˘˘ت’’
نيدلا نيز يئانثلا مسسا لوادت
وزو˘˘˘تا˘˘˘غ ورا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘جو ناد˘˘˘˘يز
اولحيل نيلمت˘ح˘م ن˘ي˘ح˘سشر˘م˘ك
.مسسوملا ةياهن يف ولريب لحم
ناد˘˘˘يز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘˘يز د˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
ي˘ل˘ي˘ي˘نأا ا˘يرد˘نأل ا˘ًم˘يد˘ق ا˘˘ًفد˘˘ه
˘ما˘ع ي˘˘ف ه˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت دارأا يذ˘˘لا

بردملا قفاوي نأا لبق9102
لا˘ير˘ل ةدو˘ع˘لا ى˘ل˘ع ي˘سسنر˘ف˘لا

.ديردم
ناد˘˘˘يز بتار نإا˘˘˘˘ف ،كلذ ع˘˘˘˘مو
ي˘ف ورو˘ي نو˘ي˘ل˘˘م21 غ˘لا˘ب˘لا
هتدوع مامأا ةبقع لثمي ةنسسلا

نأا ثيح ونيروت ىلإا ةلمتحملا
ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘سسلا
ةحئاج ببسسب فيلاكتلا ضضفخل

.انوروك
ن˘م يذ˘لا وزو˘تا˘غ نو˘˘كي د˘˘قو
ي˘لو˘با˘˘ن ردا˘˘غ˘˘ي نأا ع˘˘قو˘˘ت˘˘م˘˘لا
لي˘ل˘ق ا˘ًبرد˘م م˘سسو˘م˘لا ة˘يا˘ه˘ن˘ب
.ةفلكتلا

زيدنيم يخروخ هليكو طبتريو
نيلوؤوسسم˘لا ع˘م ةد˘ي˘ج ة˘قÓ˘ع˘ب
ي˘˘˘هو ضسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘˘ي يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب
نأا ن˘كم˘ي ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
.ةلمتحم ةقفسص لهسست

ونا˘ي˘ل˘م˘ي˘سسا˘م ةدو˘ع تق˘ب ا˘م˘ك
قرو˘لا ى˘ل˘ع ةدو˘جو˘م ير˘غ˘ي˘لأا

ويباف دجاوتب ةطب˘تر˘م ا˘ه˘ن˘كلو
.ديفدين ليفابو يسشيتاراب

سسوتنفوي بيردتب ولريب ةفلخل نيحسشرملا ةحئ’ سسأار ىلع ناديز

ه˘يزو˘ج ي˘لا˘˘غ˘˘تر˘˘ب˘˘لا ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ي
ا˘مور يدا˘ن برد˘˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرو˘˘م
ليكيم مسضل ديدجلا يلاطيإلا
يدا˘˘˘˘˘ن حا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج درا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سسماد
ف˘˘ي˘˘˘سصلا ي˘˘˘ف ا˘˘˘يرود˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘سس
.يراجلا

و˘ي˘ن˘يرو˘م ه˘يزو˘ج ر˘ي˘ثأا˘ت تا˘بو
روهظلا يف لبقملا امور بردم
تاي˘عاد˘ت ه˘ل نو˘كي نأا ن˘كم˘يو

.اًسضيأا ايرودبماسس ىلع
يلاطيإلا يرودلا ةلوطب تتابو
قو˘سسو ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا كسشو ى˘˘ل˘˘ع
رثكأاف رثكأا برت˘ق˘ي تلا˘ق˘ت˘نلا

حان˘ج˘لا م˘سض ا˘مور فد˘ه˘ت˘سسيو
ي˘˘ف ق˘˘لأا˘˘ت˘˘م˘˘لا ي˘˘˘كرا˘˘˘م˘˘˘ند˘˘˘لا
.ايرودبماسس
ةتفلم ةروسصب دراغسسماد قلأاتو
نيفده لجسسو ايرودبماسس عم

م˘سسو˘م˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘برأا ع˘˘ن˘˘سصو
رتنإاو ضسوتنفوي اًسضيأا هعباتيو
ةيزيلجنإا ة˘يد˘نأا كلذ˘كو نÓ˘ي˘م
ةيناملأاو
نم ي˘كرا˘م˘ند˘لا بعÓ˘لا د˘ع˘يو
وينيروم هيزوجل نيمعادلا دسشأا

نم ل˘ع˘ف˘لا˘ب هد˘ير˘ي نا˘ك يذ˘لاو
هتميق ردقتو ماهنتوت يف لبق
.وروي نويلم02 يلاوحب

امور يف ايرودبماسس مجن بلطي وينيروم

ةيزيلجنإا ةيفاحسص ريراقت تفسشك
دقاعتلل ضسفانتي يسسليسشت يدان نأا

ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ط˘سسو ط˘خ بعل ع˘م
 .فيسصلا اذه ضشتينايب ميلاريم
قÓ˘م˘ع ى˘˘لإا ي˘˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لا م˘˘سضنا
ضسوتنفوي نم ينابسسإلا يرودلا
يف لسشف هنكل ،يسضاملا فيسصلا
ه˘ع˘قو˘ت يذ˘لا ر˘ي˘ثأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت

 .نوريثكلا
بعلم يف ةبيخملا هتيادبل ةجيتنو
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تم˘˘عز ،’’و˘˘ن بما˘˘ك’’
ل ه˘نأا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسلا ’’ترو˘˘ب˘˘سس’’
د˘لا˘نور برد˘م˘لا ة˘ق˘ث˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي

.ناموك
نل ضشتينايب نأا ريرقتلا فيسضيو

ٍدان ىلإا لاقتنلا يف ةلكسشم هجاوي

مامأا بابلا ةنولسشرب حتف اذإا ،ريبك
 .هليحر
بعÓلا نأا حسضاولا نم حبسصأاو
حفاكيسس اًماع13 رمعلا نم غلابلا

نإاف ،داتعملا بعللا تقو لجأا نم
نا˘ق˘ير˘ف نÓ˘ي˘م ر˘ت˘نإاو ي˘سسل˘ي˘سشت
ميدقتل دادعت˘سسا ى˘ل˘ع نا˘نو˘كي˘سس
.بعÓل ضضرع

يسسليسشت رادار ىلع سشتينايب





sport@essalamonline.com

810313ددعلأ ^2441 ناسضمر62ـل قفأوملأ1202 يام8تبسسلأةصضايرلا
ةيليوج5 بعلمب ةرقم مجن نولبقتسسي «ةبيقعل ءانبأأ»

sport@essalamonline.com

دادزولب بابسش ةرادإا تدكأا
يدا˘ن˘ل ،ا˘ه˘لا˘ب˘ق˘ت˘سسإا ا˘ي˘م˘سسر
عبر تÓباقم راطإا يف ةرقم
ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ضسأا˘˘˘ك ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن
ةيليوج5 بعلمب ،ةفرتحملا
.يبملوألا

رسشن يذلا نايبلا يف ءاجو
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘˘ف˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
عقوم يف يمسصاعلا يدانلل
:«كو˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لا» ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
مويلا دادزولب باب˘سش ى˘ق˘ل˘ت»
بكر˘م˘لا ةرادإا ن˘م ة˘ل˘˘سسار˘˘م
ا˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م د˘كؤو˘ت ي˘ب˘م˘لوألا

ضسأا˘ك ة˘ه˘جاو˘م ءار˘˘جإا ى˘˘ل˘˘ع
ةر˘˘ق˘˘م م˘˘ج˘˘ن ما˘˘مأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا
ةرهسس ة˘ي˘ل˘يو˘ج5 بع˘ل˘م˘˘ب
ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع تبسسلا

ل˘˘ط˘˘˘ب نا˘˘˘كو.«فسصنلاو
دق طرافلا مسسو˘م˘لا ر˘ئاز˘ج˘لا
ةليلم نيع ةي˘ع˘م˘ج ل˘ب˘ق˘ت˘سسا
ي˘ف يدا˘م˘ح ر˘˘م˘˘ع بع˘˘ل˘˘م˘˘ب
ترر˘˘ق ثي˘˘ح ،ن˘˘˘ي˘˘˘غو˘˘˘لو˘˘˘ب
ى˘˘لإا «ة˘˘يدادزو˘˘ل˘˘ب˘˘لا» ةرادإلا
02 بعلم جرا˘خ لا˘ب˘ق˘ت˘سسلا
نا˘سضمر ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ ،توأا

ةر˘ت˘ف ءا˘ن˘ثأا بع˘ل˘˘لا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل
ل˘˘ح مد˘˘ع بب˘˘سسب ،ما˘˘ي˘˘˘سصلا

.ةرانإلا لكسشم
ةزمح ىفن رخأا قايسس يف

دادزولب بابسش بعل لولحلب
يف هليمز عم هل فÓخ يأا
،و˘ب˘كو˘ك نÓ˘سسرا˘م ق˘ير˘ف˘˘لا

ع˘˘قاو˘˘م ه˘˘ت˘˘لواد˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م
د˘ع˘ب ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا

يف دكأاو ،ةليلم نيع ةهجاوم
ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصل˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت

ى˘˘ل˘˘ع يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
: Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق «كو˘˘˘ب˘˘˘˘سسيا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا»
،يليمز وبكوك يل ةبسسنلاب»
ام ،هعم لكسشم يأا يدل ضسيل

وه فدهلا ةطقل لÓخ ىرج
ارظن ليجسستلا ديرأا تنك ينأا
فيدهتلا نع ليوطلا يبايغل
ي˘ف م˘جا˘ه˘م يأا» :ا˘ف˘ي˘سضم ،»
م˘ل نإا ى˘ت˘ح˘ف ،ي˘نا˘نأا م˘لا˘ع˘˘لا
كانهف وبكوك وأا انأا لجسسأا

ي˘˘˘ف ةر˘˘˘كلا عدو˘˘˘ي˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م

و˘ب˘كو˘ك در ا˘م˘ي˘ف.«كابسشلا
:Óئاق عوسضوملا ضصوسصخب
،ا˘ن˘ن˘ي˘ب فÓ˘خ يأا د˘˘جو˘˘ي ل»
،قير˘ف˘لا ي˘ف ا˘ن˘ه ةو˘خإا ن˘ح˘ن
ي˘ل رذ˘ت˘عا ،ةارا˘ب˘م˘لا د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
،زو˘ف˘لا طا˘ق˘ن˘ب ا˘ن˘ع˘ت˘م˘ت˘سساو
يتحفسص ربع هتبتكام ىتحو
ع˘˘قاو˘˘م ر˘˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سشلا
ضسيل ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا
مدق˘لا ةر˘كب ة˘قÓ˘ع يأا ه˘يد˘ل
.«رخآا ارمأا دسصقأا تنك امنإاو

طيمز.ع

«هعم لكسشم يأا يدل سسيلو يليمز وبكوك » لوحلب
 اهدأدعإأ ‘ تأزواŒ ثودح لوح كوكسش تÒثأأ نأأ دعب

ايقيرفإأ لاطبأأ ةطبأر يئاهن عبرلأ باهذ نمسض

Œا ماك◊ا ةمئاق ديمŸلوبقÚ لوسصحلل
›ارديف مكح ةراسش ىلع

رئاز÷ا ةيدولومو دادزولب بابسش يتارابم دعوم Òغي «فاكلا»

لئابقلأ ةببسش ‐يسسقافسصلأ يدانلأ.....ةيلأريدفنوكلأ صساك يئاهن عبر باهذ

 يبراغŸا يبرادلا ةرادإ’ يرسصم يميك– مقاط

ير˘ئاز˘ج˘لا دا˘ح˘تلا ف˘سشك
نأا  ،لوألا ضسمأا ،مدقلا ةركل
ن˘يد˘لا فر˘سش ،فا˘ف˘˘لا ضسي˘˘ئر
ضضع˘ب دو˘جو ل˘ج˘سس ،ةرا˘م˘˘ع
ةمئا˘ق داد˘عإا ي˘ف تازوا˘ج˘ت˘لا
لجأا نم نيلو˘ب˘ق˘م˘لا ما˘كح˘لا
م˘كح ةرا˘سش ى˘ل˘ع لو˘سصح˘˘لا
هد˘˘كأا ا˘˘م بسسح ،ي˘˘˘لارد˘˘˘ي˘˘˘ف
.ةيداحتÓل يمسسرلا عقوملا

نإاف ،عقوملا تاذ بسسحو

ع˘م روا˘سشت˘لا د˘ع˘˘بو ،ةرا˘˘م˘˘ع
،ميكحتلل ةيلارديف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ما˘كح˘لا ة˘م˘ئا˘ق د˘ي˘م˘ج˘ت رر˘ق
لوسصحلا لجأا نم نيحجانلا

نمو ،ةيلارديفلا ةراسشلا ىلع
ةمئاق ميدقت متي نأا رظتنملا
بت˘كم˘لا ءا˘سضعأا ى˘˘لإا ىر˘˘خأا
لÓخ اهيف رظنلل ي˘لارد˘ي˘ف˘لا
.مداقلا عامتجلا

طيمز.ع

ةرواسسلأ ةبيبسش مامأأ ةيسساق ةراسسخ عرجت دعب

Úبعللا ةعطاقم تاعئاسش يفنت ةرادإ’ا
«روسسنلا» ءاقلل

يبملوأا يدان ةرادإا تبذك
تجار يتلا تاعئاسشلا ةيدملا
نيبعÓلا ةعطاقم ضصوسصخب
نمسض ةرواسسلا ةبيبسش ءاقلل
ى˘لوألا ة˘لو˘ج˘لا تا˘˘ه˘˘جاو˘˘م
تاسسفانم نم بايإلا ةلحرمل
د˘˘˘ع˘˘˘ب ،لوألا فر˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
مامأا در نود ةيئانثب ةراسسخلا

.بونجلا لثمم
ةيمسسرلا ةحفسصلا بسسحو

لسصاوتلا عقوم ىلع يدانلل
نإاف ،«كوبسسياف»  يعامتجلا

ل اوعطاقي مل «ماول » يبعل
،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا لو ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا

نيبئاغلا نيبعÓلا نأا ةدكؤوم

ن˘˘ي˘˘سصخر˘˘م  م˘˘ه˘˘ل˘˘ك او˘˘نا˘˘ك
يبطلا مقا˘ط˘لا ن˘م با˘ي˘غ˘لا˘ب
نأا ى˘˘لإا ةر˘˘ي˘˘سشم ،ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
يف ترج راسشب ىلإا ةيرفسسلا

ن˘م م˘غر˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘سسح فور˘˘ظ
بابسسأل دوعت يتلا ةراسسخلا

.ةديدع
ءا˘˘ن˘˘بأا ق˘˘ير˘˘ف نأا ةرا˘˘سشÓ˘˘ل

ضسدا˘سس ل˘ج˘سس «ير˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘لا»
ثيح ،مسسوملا اذه هل ةراسسخ
يف نماثلا زكرملا يف دجاوتي
23 عومجم˘ب ما˘ع˘لا بي˘تر˘ت˘لا
.ةطقن

طيمز.ع

يق˘ير˘فإلا دا˘ح˘تلا ن˘ل˘عأا
ة˘˘˘عر˘˘˘ق نأا مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘كل
م˘˘˘مألا ضسأا˘˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سصت
تاد˘˘ي˘˘سسل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا

ماعلا بر˘غ˘م˘لا˘ب ةرر˘ق˘م˘لاو
01 مو˘ي ىر˘ج˘ت˘سس ،مدا˘˘ق˘˘لا

ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب يا˘˘˘م
ةمسصاعلا˘ب ار˘ه˘ظ00:21
.ةرهاقلا ،ةيرسصملا

يمسسرلا عقوملا بسسحو
دا˘˘˘ح˘˘˘تلا نإا˘˘˘ف ،فا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ة˘˘عر˘˘ق نأا د˘˘كأا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا
م˘لا˘ع˘˘لا ضسأا˘˘كل ة˘˘ل˘˘هؤو˘˘م˘˘لا
71 تحت2202 تاديسسلل

دنهلاب بعلتسس يتلاو ،ةنسس
تاد˘ي˘سسل˘ل م˘لا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘كو
ةنسس02 تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
نا˘ير˘ج˘ت˘سس ،ا˘كيرا˘ت˘سسو˘كب
.مويلا ضسفن يف

بختنم˘لا نإا˘ف ،ر˘ي˘كذ˘ت˘ل˘ل
ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
ي˘ف كرا˘سشي˘سس تاد˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
ل˘˘خد ثي˘˘ح ،تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا

ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘يألا لÓ˘˘˘خ
ر˘˘كسسع˘˘م ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا
ار˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضح˘˘˘˘˘˘ت يداد˘˘˘˘˘˘˘عإا
 .ةسسفانملل

طيمز.ع

ةنسس02 تحت تأديسسلل ملاعلأ صسأاك ةعرق
مويلأ صسفن يف اكيراتسسوكب

تاديسسلل ايقيرفإا  سسأاك تايفسصت ةعرق
ةرهاقلاب يام01 يف

با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ةرازو تف˘˘˘سشك
نا˘˘˘كمإا˘˘˘ب ه˘˘˘نأا ة˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ي˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ن˘˘م ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا
ي˘˘ف ن˘˘ي˘˘ب˘˘غار˘˘لا ة˘˘ب˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘لا
،جامدإلا وأا ةيقرتلا ،قاحتللا
ي˘˘سسي˘˘ئر ي˘˘بر˘˘م ة˘˘ب˘˘تر ي˘˘ف
ةيسضايرلاو ةيندبلا ةطسشنأÓل
بسسح ة˘سضا˘ير˘لا را˘سشت˘سسمو
ر˘ب˘˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لا ،ة˘˘لا˘˘ح˘˘لا
ةدوجوملا ةيمقر˘لا ة˘ي˘سضرألا

ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ربع
ىلإا لقنتلا نود ،كوبسسيافلا
.ةيرادإلا حلاسصملا

نإاف ردسصملا ضسفن بسسحو

لخدت ةوطخلا وأا رارقلا اذه
ةيئانثتسسلا ر˘ي˘باد˘ت˘لا ن˘م˘سض
رارقلا يف اهيلع ضصوسصنملا
خرؤوم˘لا كر˘ت˘سشم˘لا يرازو˘لا
،1202 ضسرا˘˘˘˘˘م42 ي˘˘˘˘˘ف
طور˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘م˘˘˘˘˘لاو
ريبادت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت تا˘ي˘ف˘ي˘كو
قاحتلا لاجم يف ةيئانثتسسلا

ىوتسسملاو ةبخنلا ييسضاير
كÓ˘˘سسألا ضضع˘˘ب˘˘ب ي˘˘لا˘˘ع˘˘˘لا
فرط نم ةرّيسسملا ةسصاخلا

.ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
طيمز.ع

كÎسشŸأ يرأزولأ رأرقلل اقيبطت

ةبخنلا يسضايرل ةيئانثتسسإا Òبادت

‘ هديسصرل Úفده فاسضأأ
ةيدŸأ يبŸوأأ ءاقل

ظفاحي يدوعسسم
‘اده ةرادسص ىلع

¤وأ’ا ةلوطبلا
،يدو˘˘ع˘˘سسم لÓ˘˘ب ظ˘˘فا˘˘ح

ىلع ،ةرواسسلا ةبيبسش مجاهم
يف نيفاده˘لا ة˘م˘ئا˘ق ةراد˘سص
دعب ،ا˘فد˘ه21 ـب ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
زو˘ف لÓ˘خ ن˘ي˘فد˘˘ه ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
˘ما˘مأا ،د˘عاو˘ق˘لا ل˘خاد ه˘ق˘ير˘ف
ءارجإا بق˘ع ة˘يد˘م˘لا ي˘ب˘م˘لوأا
ىلوألا ةطبارلل02 ـلا ةلوجلا
. يسضاملا ءاثÓثلا مدقلا ةركل

ر˘ي˘سصم يدو˘ع˘سسم م˘˘سسحو
يف نيفده هل˘ي˘ج˘سست˘ب ءا˘ق˘ل˘لا

92و72 ن˘ي˘ت˘ق˘ي˘˘قد فر˘˘ظ
ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘سش ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ا˘˘ح˘˘نا˘˘م
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ة˘˘˘سصر˘˘˘ف ،ةروا˘˘˘سسلا

ة˘˘فا˘˘˘سصو˘˘˘لا ي˘˘˘ف ه˘˘˘ت˘˘˘نا˘˘˘كم
ع˘برأا ى˘لإا قرا˘ف˘لا ضصي˘ل˘ق˘˘تو
قافو ،بيترتلا دئار نع طاقن
مامأا هناديمب رثعتملا فيطسس
˘مد˘ق˘ت˘يو .ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا دا˘˘ح˘˘تإا

،يبرغلا بونجلا لثمم فاده
هق˘حÓ˘م ن˘ع ن˘ي˘فد˘ه قرا˘ف˘ب
،لو˘ح˘ل˘ب ةز˘˘م˘˘ح ،ر˘˘سشا˘˘ب˘˘م˘˘لا

01 ) دادزولب بابسش مجاهم
هرود˘ب ل˘ج˘سس يذ˘˘لا (فاد˘˘هأا

ضضيرعلا زوفلا لÓخ نيفده
ن˘ي˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج ما˘مأا ه˘ق˘ير˘ف˘˘ل
يئان˘ث ع˘ب˘ت˘يو.1‐5 ة˘ل˘ي˘ل˘م
نيمأا دمحم نم لك ةمدقملا

(ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘˘فو) ةرو˘˘˘م˘˘˘ع
ة˘يدو˘لو˘م) يو˘ير˘ف ي˘˘ما˘˘سسو
لكل فادهأا ةعسستب (رئازجلا

نا˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ي˘˘˘تأا˘˘˘˘يو ،بعل
،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘سشل ناد˘يد˘ج˘لا

نيدلا ريخو  هللا فلخ ماسشه
لÓخ نامدقتسسملا ي،قوزرم
ةر˘ي˘خألا تلا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘حر˘م
.فادهأا8 عومجمب مهءارو

طيمز.ع

يف فل˘سشلا ي˘ب˘م˘لوأا ر˘ه˘ظ
رطسشلا تاءاقل حاتتفا ةارابم
فرتحملا ةلوط˘ب ن˘م ي˘نا˘ث˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘˘ف ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ب ،لولا

هجاو امدن˘ع ناد˘ج ع˘سضاو˘ت˘م
بع˘ل˘م˘ب ةر˘ق˘م م˘ج˘ن ه˘ف˘˘ي˘˘سض
د˘كأاو  ،«قارز˘مو˘˘ب د˘˘م˘˘ح˘˘م»
م˘˘ت˘˘ير ةر˘˘يا˘˘سسم ي˘˘ف ه˘˘ل˘˘سشف
نأا د˘ع˘ب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ىو˘ت˘سسمو
ذنم هل21 ـلا ةميزهلا لجسس
ةميزهلا يهو مسسوملا ةيادب
.هبعلم ىلع هل ةسسماخلا

،ل˘ي˘سضو˘ف ي˘سسو˘˘م ر˘˘سسفو
داق يذلا د˘عا˘سسم˘لا برد˘م˘لا
بب˘سسب ةارا˘ب˘م˘لا ي˘ف ق˘ير˘ف˘لا

ليغيا نايزم بردملا بايغ
ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ل˘˘˘سشف ،بقا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘لا
،ناحتمإلا اذه يف «يرطيتلا»
ن˘م ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق دد˘˘ع با˘˘ي˘˘غ˘˘ب
بابسسأل قيرفلا نع نيبعÓلا

يتلا ءامسسلا يهو ة˘ف˘ل˘ت˘خ˘م
نابسشلا نيب˘عÓ˘لا˘ب ا˘ه˘سضو˘ع
او˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘يذ˘˘لا دد˘˘ج˘˘˘لاو
امك ،طقف ءاتسشلا اذه قيرفلاب

عمجتلاو ةيعافدلا ةقيرطلا نا
ضسفانملا ي˘ب˘عÓ˘ل ي˘سسا˘ي˘ق˘لا
نم هيبعل تمرح فلخلا يف

ىلا لوسصولاو بعللا ةعانسص
نأا ريكذتلاب ريدج .كابسشلا
ي˘ف ل˘سشف ف˘ل˘سشلا ي˘ي˘ب˘م˘لوأا
عبرأا رخآا  يف زوفلا قيقحت

ثÓث دبكت نأا دعب تلوج
ع˘˘جار˘˘ت˘˘ي˘˘ل لدا˘˘ع˘˘ت و م˘˘ئاز˘˘ه
ماعلا بيترتلا يف41 زكرملل
.ةطقن02 ديسصرب

طيمز.ع

ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا˘˘ح˘˘تلا رر˘˘ق
د˘عو˘م ر˘ي˘ي˘غ˘ت مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كل
لاطبا ةطبار باهذ يتارابم
ءاقل ليجأات مت نيإا ذإا ،ايقيرفا
ي˘جر˘ت˘لا و دادزو˘ل˘ب با˘˘ب˘˘سش
ميدقتل ةفاسضإلاب ،يسسنوتلا

‐رئاز˘ج˘لا ة˘يدو˘لو˘م ة˘ل˘با˘ق˘م
و يبرغملا يواسضيبلا دادولا
يف امهÓك  ىرجتسس نيذللا

 .يبملولا ةيليوج5 بعلم
ر˘˘خأا د˘˘ق «فا˘˘˘كلا» نا˘˘˘كو

با˘هذ ةارا˘ب˘م ءار˘جإا د˘˘عو˘˘م
لا˘ط˘بأا ة˘ط˘بار ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر
دادزولب بابسش ني˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا

موي ىلإا يسسنوتلا يجرتلاو
ى˘˘ل˘˘ع يا˘˘م51 تب˘˘˘˘˘˘سسلا
يف ًءاسسم ةسسماخلا ةعاسسلا

،يبملوألا ةيليوج50 بعلم
ةحفسصلا ضسمأا هتدكأا امبسسح
«روكلي˘ب» يدا˘ن˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لا

ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،«كو˘ب˘سسيا˘ف» ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

مو˘ي ج˘مر˘ب د˘ق ءا˘ق˘ل˘لا نا˘كو
متي نأا لب˘ق مدا˘ق˘لا ة˘ع˘م˘ج˘لا
رظتنملا نم و .هدعوم رييغت
نوج مكحلا ءاقللا ريدي نأا

ن˘˘م ، لاد˘˘ن و˘˘ب˘˘ما˘˘غ˘˘ن كا˘˘˘ج
ة˘ي˘طار˘˘ق˘˘م˘˘يد˘˘لا و˘˘غ˘˘نو˘˘كلا

يفيلوأا ،هنطاوم ةدعاسسمبو
ة˘فا˘سضإلا˘ب ،يرا˘ف˘سس نا˘با˘˘ك
ود˘ي˘سس ،ي˘با˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لا ى˘˘لإا
.امايت
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،ير˘˘سصم˘˘لا م˘˘كح˘˘لا ن˘˘ي˘˘ع
ةارا˘ب˘م ةرادل ،ا˘ن˘ب˘لا دو˘م˘ح˘˘م
ةبيبسش و يسسقا˘ف˘سصلا يدا˘ن˘لا
61 دحلا موي ةررقملا ،لئابقلا

«يريهملا بيط» بعلمب يام
ة˘سسما˘خ˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ضسقا˘˘ف˘˘سصب
ع˘بر با˘˘هذ را˘˘طإا ي˘˘ف ،ءا˘˘سسم
ةيلار˘يد˘ف˘نو˘كلا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘كل ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فلا

،انبلا ةد˘عا˘سسم ي˘ف نو˘كي˘سسو
لامك دمحا دوم˘ح˘م ها˘ن˘طاو˘م

˘ما˘˘سسح د˘˘م˘˘حاو ،لا˘˘جر˘˘ل و˘˘با
ةيناث˘لا ةارا˘ب˘م˘لا ا˘ما.نيدلا
يام32 د˘حلا مو˘ي ةرر˘ق˘م˘لا
«4591 ربم˘فو˘ن1» بعل˘م˘ب
ىلع فر˘سشي˘سسف ،وزو يز˘ي˘ت˘ب
م˘ي˘كح˘ت ي˘˘ثÓ˘˘ث ،ا˘˘هر˘˘ي˘˘ي˘˘سست
ديج ناوسضر ةدا˘ي˘ق˘ب ،ي˘بر˘غ˘م
وو˘قزا ن˘˘سسح˘˘ل ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘بو
،ريكذتلل.دكركا ىف˘ط˘سصمو
ىلا تلهأات لئابقلا ةبيبسش نأا
ةرادسص يف يئاهنلا عبر رودلا

ن˘م˘سض ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘لا
ديسصرب ،تاعومجملا ة˘ل˘حر˘م
نوتوك يدان ماما ،ةطقن21
لباقملاب  ،ينوريماكلا روبسس
هذه يف رئازجلا لثمم يسصقا
ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم˘˘لا
ةبترملا يف ةسسفانملا هئاهنإاب
يريجينلا ابمنينا ءارو ،ةثلاثلا

بو˘ن˘ج˘لا تار˘ي˘˘ب ود˘˘نلرواو
.يقيرفلا
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ايلأوت ءاقل عبأر يف زوف قيقحت يف لسشف نأأ دعب

 هدعاوق لخاد ةرقم مامأا ةيسساق ةميزه دبكتي فلسشلا يبملوأا
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ينطولا بختنملا نوكيسس
ع˘م د˘عو˘م ى˘ل˘ع ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا

ا˘مد˘ن˘ع ةد˘يد˘ج ة˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م
يف ايناتيروم بختنم يقÓي
بعل˘م˘ب ل˘ب˘ق˘م˘لا ناو˘ج3ـلا

ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب ر˘كا˘سشت ى˘ف˘ط˘سصم
.03:02ـلا ةعاسسلا نم ةيادب

ةيمسسرلا ةحفسصلا تفسشكو
مدقلا ةركل يرئازجلا داحتÓل
يدو ءاقل ةجمرب نع «فافلا»
نود ءا˘ق˘ب˘لا يدا˘ف˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ىلع ة˘ل˘يو˘ط ةر˘ت˘ف˘ل ة˘سسفا˘ن˘م
ىلوألا نيتلوجلا ليجأات ةيفلخ
تا˘ي˘ف˘˘سصت˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو
رطق م˘لا˘ع˘لا ضسأا˘كل ة˘ل˘هؤو˘م˘لا

2202.
ةارا˘˘ب˘˘م˘˘لا نو˘˘كت˘˘سسو اذ˘˘˘ه

لابسشأل ةيلاثم ةسصرف ةيدولا
نيدلا لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
ريسضحتلا ل˘جأا ن˘م ي˘سضا˘م˘ل˘ب

يتلا ةمداقلا تايرابملل اديج
يعسس لظ يف ةلهسس نوكت نل

لطب زواجتل تابختنملا لك
.ايقيرفإا

بيهر لكسشب روطت صسفانŸأ
ةيبهذ ةسصرف مامأأ رسضÿأو

مهسسفنأأ تابثإل
ينطولا بختنملا نوكيسسو

ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ب˘هذ ة˘سصر˘ف ما˘˘مأا
ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘نأا تا˘˘˘ب˘˘˘ثإا
ادج ا˘يو˘ق ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م نو˘ه˘جاو˘ي
ي˘ف ظو˘ح˘ل˘م ل˘˘كسشب رو˘˘ط˘˘ت
نيب نم تابو ةريخألا ةرتفلا
م˘˘ه˘˘نأاو ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سسل ،ل˘˘˘سضفألا
ةر˘ي˘سشأا˘ت ز˘ج˘˘ح ن˘˘م او˘˘ن˘˘كم˘˘ت
ا˘ي˘ق˘ير˘فإا م˘مأا ضسأا˘˘كل ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا

ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ت ي˘˘ت˘˘لا2202
.نوريماكلا

بلاط ينطولأ بخانلأ
وأأ Úتأرابم ة‹Èب

ثÓث
ىلوألا ةلوج˘لا ءا˘غ˘لإا د˘ع˘بو

طبر ،تايفسصتلا نم ةيناثلاو
نيدلا لامج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا
«فافلا»ـب لاسصتلا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ن˘ي˘سسفا˘ن˘م د˘يد˘ح˘˘ت ل˘˘جا ن˘˘م
ة˘˘˘يدو تا˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ف˘قو˘˘ت˘˘لا ةر˘˘ت˘˘ف لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا ي˘˘لود˘˘˘لا
تاقاقحتسسÓل ةوقب ريسضحتلا
نم «فافلا» نكمتتل ،ةمداقلا
ي˘˘˘ن˘˘˘مز تقو ي˘˘˘ف قا˘˘˘ف˘˘˘˘تلا
ن˘م ا˘˘ه˘˘ئار˘˘ظ˘˘ن ع˘˘م ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق
ءاقبلاو ءاقللا بعلل ايناتيروم
ة˘ه˘ج ن˘م ة˘سسفا˘ن˘م˘لا و˘ج ي˘˘ف
نم ةمداقلا ةرتفلل ريسضحتلاو
.ىرخأا ةهج

ةيسسايق ماقرأأ قيق–
ةركفŸأ ‘ ةديدج

ة˘م˘ي˘ق ن˘ع ر˘ظ˘ن˘˘لا ضضغ˘˘بو
ر˘سضخ˘لا نأا لإا ،ن˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘لا
ة˘ه˘جاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نوز˘˘كر˘˘ي˘˘سس
لجأا نم ،ةيقيرفإلا تابختنملا
تايرا˘ب˘م˘ل˘ل اد˘ي˘ج ر˘ي˘سضح˘ت˘لا
ر˘˘˘سضخ˘˘˘لا ن˘˘˘كل ،ة˘˘˘˘مدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لأا رخآا يدحت اممأا نونوكيسس
ل˘ج˘سسلا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘˘لا و˘˘هو
ل ا˘م˘لو م˘ئاز˘ه˘لا ن˘م ي˘لا˘خ˘لا
بخ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘لا م˘˘˘قر زوا˘˘˘ج˘˘˘˘ت
هنع انلسصفت يذلا يراوفيإلا

.طقف نيتارابم

ب.م.يرسسيإأ

ايدو ناوج3ـلا يف ايناتيروم نوهجاوي رسضخلا

دئاق زر˘ح˘م ضضا˘ير نو˘كي˘سس
م˘ج˘نو ير˘ئاز˘ج˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘لا

يزيل˘ج˘نلا ي˘ت˘ي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م
ةريثم ةهجاوم يف هيدان ةقفر
ضسأاك يئاهن يف يسسليسشت مامأا

نأا د˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
كا˘كت˘فا ن˘م «زو˘ل˘ب˘˘لا» ن˘˘كم˘˘ت
هزوف دعب ةيناثلا روبعلا ةقاطب

يف دجاوتيو ديردم لاير ىلع
يذلا لوبنطسسإاب ريبكلا يئاهنلا
ةمق يف اسصاخ اعباط يسستكيسس
.ةسصلاخ ةيزيلجنإا

اد˘عو˘م ي˘سسل˘ي˘˘سشت بر˘˘سضو
يف يتيسس رتسسسشنام عم ايران
ةلوطبلل ضصلاخ يزيلجنإا يئاهن
ى˘ل˘ع ما˘ق˘ي˘سس يذ˘لاو ة˘يرا˘˘ق˘˘لا

ة˘ن˘˘يد˘˘م ي˘˘ف كرو˘˘تا˘˘تأا بع˘˘ل˘˘م
نم92ـلا يف ةيكرتلا لوبنطسسإا

ن˘كم˘ت نأا د˘ع˘ب ،يرا˘ج˘˘لا يا˘˘م
ي˘ئا˘ه˘ن˘ل ل˘هأا˘ت˘لا ن˘م «زو˘ل˘ب˘لا»
عومج˘م˘ب ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود

با˘˘يإلاو با˘˘هذ˘˘لا ي˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م
لدا˘˘˘ع˘˘˘ت بق˘˘˘ع ،1‐3 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب
يف1‐1 ةج˘ي˘ت˘ن˘ب ن˘ي˘ق˘ير˘ف˘لا

عو˘˘ب˘˘˘سسألا با˘˘˘هذ˘˘˘لا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
يف زوفلاو ديردم يف يسضاملا
اميف ،ةفيظن ةيئانثب بايإلا ءاقل

ةقاطب يتي˘سس ر˘ت˘سسسشنا˘م ز˘ج˘ح
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا ى˘˘لوألا ي˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا
ىلع هزوف ددج نأا دعب يسضاملا

نا˘مر˘ي˘ج نا˘سس ضسيرا˘ب ه˘ف˘ي˘˘سض
املع ،نيفيظن نيفدهب يسسنرفلا
ضسيرا˘ب ي˘ف با˘هذ˘لا ةارا˘ب˘˘م نأا
ته˘˘ت˘˘نا ي˘˘سضا˘˘م˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا
.1‐2 ةجيتنب يتيسسلا ةحلسصمل

ة˘ل˘ي˘كسشت˘˘لا ن˘˘م˘˘سض زر˘˘ح˘˘م
يئاهن فسصن رودلل ةيلاثملا

ر˘ي˘ت˘خأا ل˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ف
ة˘˘ل˘˘ي˘˘كسشت˘˘لا ن˘˘م˘˘سض «زور˘˘ح»
رودلا بايإا يتلباقم˘ل ة˘ي˘لا˘ث˘م˘لا
لاطبأا يرود نم يئاهنلا فسصن
ة˘˘ح˘˘ف˘˘˘سصلا تر˘˘˘سشنو ،ا˘˘˘بوروأا

ابوروأا لاطبأا يرودل ةيمسسرلا
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
«كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘˘ف» ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
تمسض يتلا ةيلاثملا ةليكسشتلا

يتيسس رتسسسشنام يقيرف يبعل
يئاهنل نيل˘هأا˘ت˘م˘لا ي˘سسل˘ي˘سشتو
نم لك باسسح ىلع لوبنطسسإا
لا˘يرو نا˘مر˘ي˘˘ج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب
ةليكسشتلا تءاجو ،ايلاوت ديردم
‐ يدنا˘م :ي˘لا˘ت˘لا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع
‐ زايد ‐ افليسس ‐ اتيوكÓيبزا

‐ تنو˘˘م ‐ لاو˘˘ل˘˘ي˘˘سش ‐ ر˘˘كلاو
˘‐ ن˘يدو˘ف ‐ ز˘تر˘˘فا˘˘ه ‐ زر˘˘ح˘˘م
.رنراف

داق دق ناك زرحم نأا ريكذتلل
يئاه˘ن غو˘ل˘ب ى˘لإا «نز˘ي˘ت˘ي˘سسلا»
ة˘ي˘بوروألا تا˘ق˘با˘سسم˘لا ى˘ل˘˘غأا
امدعب هخيرات يف ىلوألا ةرملل
ضسيراب دسض زوفلا يفده لجسس
.بايإلا ةلباقم يف نامريج ناسس
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ي˘نا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا بر˘ت˘ق˘˘ي
نا˘ي˘لود˘لا ير˘م˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘جو
كيبم˘لوأا ا˘ب˘علو نا˘ير˘ئاز˘ج˘لا
ةدو˘ع˘لا ن˘م ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘˘ي˘˘ل
قيرفلا فوفسص يف ةكراسشملل
˘ما˘مأا ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ه˘جاو˘م˘لا ي˘ف
تاءا˘˘˘ق˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘سض نو˘˘˘يرو˘˘˘ل
.«1 غيللا» يسسنرفلا يرودلا

بردم ايسسراغ يدور دكأاو

ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نأا نو˘˘ي˘˘ل كي˘˘ب˘˘م˘˘لوأا
ن˘ير˘سضا˘ح او˘نا˘ك ن˘ي˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا

قبسست يتلا تاب˘يرد˘ت˘لا لÓ˘خ
مويلا ةيسشع نويرول ةهجاوم
ي˘˘ن˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا حر˘˘˘سصو ،تب˘˘˘سسلا
ةود˘˘˘ن˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا
اذإا ،ادغ فرعنسس» :ةيفحسصلا

ير˘م˘ع˘ل˘بو ي˘نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس نا˘˘ك
؟ل مأا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘لا ن˘˘م˘˘˘سض

ةيداع ةف˘سصب برد˘ت ع˘ي˘م˘ج˘لا
.«ةبقاعملا رسصانعلا ءانثتسساب

يئانثلا نأا ريكذتلاب ريدجلاو
ن˘ع با˘غ د˘ق نا˘ك ير˘ئاز˘ج˘˘لا
«لاو˘ل» ـل ةر˘ي˘خألا ة˘ه˘جاو˘م˘لا

ةباسصإلا ببسسب ،وكانوم دسض
.اهنم نايناعي يتلا
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«غيلزنيبماسشتلأ» يف يئاهنلأ فسصنلأ رودلل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ نمسض ريتخأأ

«زولبلا» عم يوق مادسص يف «يتيسسلا» ةقفر زرحم
سصلاخ يزيلجنإا يئاهن يف

نويرول مامأأ ةدكؤوم Òغ ىقبت امهتكراسشم

ايسسراغ نم رسضخأ’ا ءوسضلا راظتنا ‘ Êاميلسسو يرمعلب

ماكح زربأأ نمسض نم دعي
ايلاح ةيقيرفإلأ ةراقلأ

بولطم لابرغ
‘ ةارابم ةرادإ’

يدوعسسلا يرودلا
لابرغ ىفط˘سصم نو˘كي˘سس

ير˘ئاز˘ج˘لا ي˘لود˘˘لا م˘˘كح˘˘لا
ىلع فار˘سشإÓ˘ل د˘عو˘م ى˘ل˘ع
ن˘˘طا˘˘ب˘˘لاو لÓ˘˘ه˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘˘م
يام51 ي˘˘˘ف ةرر˘˘˘ق˘˘˘م˘˘˘˘لا
نمسض لخدت يتلاو ،يراجلا

نم72ـلا ةلوجلا تاسسفانم
ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
،مد˘ق˘لا ةر˘كل ن˘ي˘فر˘ت˘ح˘م˘˘ل˘˘ل

ة˘فا˘ح˘سصلا ه˘تدروأا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
ةفيح˘سص تف˘سشكو.ةيلحملا
نأاب ةيدو˘ع˘سسلا «ة˘ي˘سضا˘ير˘لا»
را˘ت˘خا د˘ق مد˘ق˘لا ةر˘ك دا˘ح˘˘تإا
ةدا˘ي˘ق˘ل ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا م˘˘كح˘˘لا

يتلا ،نطابلاو لÓهلا ةارابم
،لبقملا ةعمجلا موي ىرجتسس
ماكح زربأا دحأا لابرغ دعيو
رادأا ثيح ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ةرا˘ق˘لا
ايقيرفإا لاطبأا ة˘ط˘بار ي˘ئا˘ه˘ن
يذ˘لاو ي˘سضا˘م˘لا م˘˘سسو˘˘م˘˘لا

وهو ،كلامزلاو يلهألا عمج
ماكح ة˘م˘ئا˘ق˘ل ح˘سشر˘م ا˘سضيأا

.رطق يف2202 ملاعلا ضسأاك
مت دق هنأا ةراسشإلاب ريدجلا

فسصن بايإا ةدا˘ي˘ق˘ل هرا˘ي˘ت˘خا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
داحتلا عمج يذلاو ةيدنأÓل
ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ف ي˘˘˘ف با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلاو
نكمتي مل هنأا ريغ ،يسضاملا

ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘لإا ل˘ق˘ن˘ت˘لا ن˘م
لاجملا قلغ ببسسب ضضايرلا
.يوجلا
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ةيقيرفإلأ ةطبأرلأةلسسلأ ةركمداقلأ «افيفلأ» عوبسسأأ لÓخ

ةسسفانملا يف عرسشي يلورتبلا عمجملا
موي يلاغنسسلا كرامجلا يدان  ةهجاومب

يام71
ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘م˘لا ،ي˘لور˘ت˘ب˘لا ي˘سضا˘ير˘لا ع˘م˘ج˘˘م˘˘لا عر˘˘سشي

ام ةررقملاو ،ةلسسلا ةركل ةيقيرفإلا ةطبارلل ةثلاثلا ةعومجملا
مامأا ةسسفانملا يف ةيدناورلا يلاغيكب يراجلا يام03و61 نيب
ضضوختو ،رهسشلا ضسفن نم71 موي يلاغنسسلا كرامجلا يدان
موي يرسصملا كلامزلا مامأا ةيناثلا اهتارابم ةيلورتبلا ةليكسشتلا

دسض يام22 موي تاعومجملا ةلحرم متتخت نأا لبق ،يام91
.يقيبمزوملا وتوبام ورايفورف

ةرمثك تءاج يتلا ةسسفانملا هذه نم ىلوألا ةعبطلل ابسسحتو
يكيرمألا يرودلاو ةبعلل يلودلا داحتلا نيب ةيخيرات ةكارسش
لقنت ،ةحئاجلا ببسسب تارم ةدعل تلجأات يتلاو نيفرتحملل
˘مو˘ي ي˘لا˘غ˘ي˘ك ة˘يد˘ناور˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘˘لإا ير˘˘ئاز˘˘ج˘˘لا د˘˘فو˘˘لا
ضسوريفب ضصاخلا يحسصلا لوكوتوربلا ىلإا عوسضخلل نينثلا

.ةسسفانملاب اينعم ايدان21 ـلا ىلع ضضورفملاو انوروك
نأا˘ب ،ي˘لور˘ت˘ب˘لا ع˘م˘ج˘م˘لا برد˘م ة˘ي˘ح˘لو˘ب نا˘ي˘ف˘˘سس ح˘˘سضوأا

رجحلل ايلاح عسضخي اسصخسش61 نم لكسشملا يرئازجلا دفولا
11 موي ةيعامجلا تابيردتلا فانئتسسإا لبق قدنفلاب يحسصلا

ةهجاوملو ،«يام51و31 نيب ام ةيقيبطت تايرابم ءارجاو يام
«ةعاقف» ةيقيرفإلا ة˘ط˘بار˘لا تأا˘سشنأا ،ىود˘ع˘لا˘ب ة˘با˘سصإلا ر˘ط˘خ
تاهيجوت بسسح مراسص يحسص لوكوتورب دامتعا عم يلاغيكب
.ةحسصلل ةيملاعلا ةمظنملا

مسضت ةلدعم ةغيسصب ةسسفانملا هذهل ىلوألا ةخسسنلا رودتسسو
ثÓث) تاعومجملا ةلحرم ءارجإاب ةسسفانملا قلطنتو ةارابم62
ىلا لهأاتت نأا ىلع ،(ةيدنأا ةعبرأا ةدحاو لك مسضت تاعومجم
ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ،قر˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ع˘˘˘بر رود˘˘˘لا
ىلإا ةفاسضإا ةعومجم لك نع يناثلاو لوألا نيزكرملا يبحاسصب
.ثلاثلا زكرملا نÓتحي نيقيرف نسسحأا

يلاغيك» ةعاقب يام03 موي ىرجيسس يئاهنلا نأا ريكذتلل
نوكتتو ،ةرودلا هذه تاءا˘ق˘ل ع˘ي˘م˘ج ن˘سضت˘ح˘ت˘سس ي˘ت˘لا «ا˘ن˘يرأا
زربوه زرفير ،يسسنوتلا ريتسسنملا داحتا نم ىلوألا ةعومجملا

امأا .يدناورلا تويرتابو يسشاغلملا يسس يب نأا يجو ايريجين نم
،يبرغملا Óسس ةيعمج ةيدنأا نم نوكتتف ،ةيناثلا ةعومجملا
.يلوغنلا ادناول ورتيبو ينوريماكلا باف ،يلاملا ةطرسشلا

طيمز.ع
1202 ويكوط دايبملوأأ

يف ئراوطلا ديدمت دعب ءاغلإ’اب ةددهم باعلأ’ا
يراجلا يام رهسش ةياهن ةياغل نابايلا

ةلاح نأا اغوسس يد˘ي˘ه˘ي˘سشو˘ي ي˘نا˘با˘ي˘لا ءارزو˘لا ضسي˘ئر ن˘ل˘عأا
يف ليربأا ةياهن يف ديدج نم تسضرف يتلا نابايلا يف ئراوطلا

متيسس ،انوروك راسشتنا نم دحلل ويكوط اهنيب تاعطاقم4
.يراجلا يام13 ىتح عيباسسأا3 اهديدمت

باعلألا فيسضتسست نأا ضضرتفي يتلا ،ويكوط ىلإا ةفاسضإلابو
يه ىرخأا قطانم ثÓثو اموي08 نم لقأا لÓخ ةيبملوألا
يف ئراوطلا ةلاح تسضرف ،(ابرغ) وغويهو وتويكو اكاسسوأا
يبرغ بونج اكوكوفو دÓبلا طسسو يسشيأا امه نييرخأا نيترادإا
.اغوسس بسسحب نابايلا

عيرسس ضسوريفلا ببسسب يسضاملا ماعلا يف ةرودلا تلجأاتو
رمتسستو لبقملا ةليوج32 يف قلطنت نأا ررقملا نمو ،ىودعلا

رو˘سضح يأا نود˘ب ةرود˘لا ما˘ق˘ت˘˘سسو ،توأا ن˘˘م ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح
نم رثكأا لوسصو عقوتي نكل ،ىودعلا نم افوخ يبنجأا يريهامج
يف ةكراسشملل نابايلا ىلإا نيرخآاو بردمو يسضاير فلآا01
.باعلألا

ةمظنملا ةيلحملا ةنجللا ةسسيئر وتوميسشاه وكيسس تلاقو
عسضولا بثك نع نوبقاريسس نيمظنملا نإا ،ويكوط دايبملوأل
روهمجلا ددع ديدحتب ارارق نوذختيسس مهنإاو دÓبلا يف يحسصلا
لبقملا فيسصلا يف ةررقملا ةرودلا روسضحب هل حمسسيسس يذلا
.كلذ ىلع ءانب

ةيلودلا ةيبملوألا ةنجللا ضسيئر نأا ىلإا وتوميسشاه تراسشأاو
ةلاح لÓخ نابايلا ةرايز يف ةبوعسص دجي امبر خاب ضساموت
رمتؤوم يف ةينابايلا ةلوؤوسسملا تفاسضأاو ،دÓبلا يف ئراوطلا

عسضولا اذه مسضخ يف نابايلا ىلإا روسضحلا نأا دقتعأا» :يفحسص
.«خاب ضسيئرلل ةبسسنلاب ةيسسفن ةلكسشم ةباثمب نوكيسس بعسصلا

مسسارم يف كراسشيسس خاب نإا ةيناباي مÓعإا لئاسسو تلاقو
اميسشوريه ةنيدم يف ةيبملوألا ةلعسشلا ةريسسم لÓخ ةيلافتحا
وتوميسشاه نكل يراجلا يام71 يف نابايلا برغ يف ةعقاولا
دقتعي عاسضوألا هذه لظ يفو دعب دكأاتت مل ةرايزلا نإا تلاق
.ةيبملوألا باعلألا ءاغلإا وأا ليجأات نيعتي هنإا نيينابايلا مظعم

طيمز.ع
sport@essalamonline.com
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ةــــنصصرق

بيرغ قح يف سسبح رهسشأا6
هتعباتم ةيفلخ ىلع
دعب فذق˘لا ة˘م˘ه˘ت˘ب
ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فر ىو˘˘˘كسش

م˘ير˘كلا د˘ب˘ع هد˘سض
ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ،راود˘˘˘˘˘˘˘م
ةفرتحم˘لا ة˘ط˘بار˘لا
،مدقلا ةركل
ة˘م˘كح˘م ترد˘سصأا
دار˘م ر˘ئ˘ب˘ب ح˘ن˘ج˘˘لا

ا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘كح ضسيار
6 ةبو˘ق˘ع˘ب ي˘سضق˘ي
و اذفان ضسبح رهسشا

ةميقب ةيلام ةمارغ
يف  رانيد فلا05
ضضيوعت عفدب بيرغ ةمكحملا تمزلأا امك .«ديمعلا» ـل قباسسلا ضسيئرلا بيرغ رمع قح
تسسم تارابعب حيرسصتلاب مهتملا مايق دعب ىوكسشلا تءاجو ،رانيد فلا002 ةميقب ةيحسضلل
.ةسصاخلا تاونقلا دحأاب ةيسضاير ةسصح يف ةيحسضلا ةعمسس و فرسش

ديدج بقل ىلع سسفاني زرحم

هتحفسص ىلع مدقلا ةركل يلودلا داحتإلا قلطأا ،يتيسس رتسسسشنام قيرفل ريبكلا قلأاتلا لظ يف
«نزتيسسلا» يف بعل لسضفأا لوح ءارآÓل اربسس «رتيوت» يعامتجإلا لسصاوتلا عقومب ةيمسسرلا

،يرئازجلا يلودلا نم لك يتيسس رتسسسشنام يف بعل لسضفأا بقل ىلع ضسفانتيو ،مسسوملا اذه
يناثلا زكرملا يف زرحم دجاوتيو ،ناغودناغ ،زايد نبور ،نيورب يد نيفيك ،زرحم ضضاير
.%6.33 زايد نبور فلخ ،%6.23 لدعمب

ةحنŸاو «كوŸا»
 ةزيمŸا

دبع ،ةنيطنسسق ةيدولوم قيرف ضسيئر ررق
ي˘ف ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘عا ضصي˘سصخ˘ت ،ة˘غ˘ي˘مد ق˘˘ح˘˘لا
موغلسش لÓه ة˘ه˘جاو˘م ي˘ف ه˘ق˘ير˘ف˘ل م˘سسو˘م˘لا
نم زوفلاب اهيف ابلاطم نوكيسس يتلاو ديعلا
ة˘ب˘كو˘ك ن˘م˘سض ةد˘ي˘ج ة˘ب˘تر˘م ل˘ي˘سصح˘ت ل˘جا
عم دوعسصلا قيقحت ىلع لمعلا لبق ةعيلطلا

ىدم يواز ينقتلا كرديو .تلوجلا رورم
نا امب » نادوطاسش » باسسح ىلع زوفلا ةيمهأا
ةسسفانملاف يلاتلاب و ةدايرلا لتحي ضسفانملا
ا˘ه˘ي˘ف ه˘ل˘ق˘ث ل˘كب ي˘مر˘ي˘سس ل˘كلا و د˘ت˘˘سشت˘˘سس
. راسصنألا فده قيقحتل

لبقتسست ةبانع
 ةدكيكسس ‘ تنانجات

دعوم طبسض يف ةبانع داحتا ةرادإا تحجن
ةبوقعلا رثا ى˘ل˘ع ،مو˘ي˘لا تنا˘ن˘جا˘ت عا˘فد ءا˘ق˘ل
يتلا ثادحلا دعب داحتلا ةرادإا ىلع ةطلسسملا

م˘ت˘ي˘سسو .ة˘ي˘سضا˘م˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا د˘حا ي˘ف تر˘ج
نم بلطب ةدكيكسس بعلم يف ةلباقملا ضضوخ
ءاقفر مويلا بعليسس اذهبو ،ةيوسش نب ،بردملا

عبرتلا ةلسصاومو ،زوفلا لجا نم مهءاقل وباج
ة˘ه˘ج˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘لا ة˘لو˘ط˘ب ضشر˘ع ى˘ل˘ع
دسصح ةلسصاوم عيمجلا لمأاي ثيح ةيقرسشلا
برقا نع قرافلا ةدايزو طاقنلا نم ديزملا
.نيقحÓملا

qarsana@essalamonline.com
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ميلأا ثداح يف بع’ ةافو
،نز˘˘˘ح˘˘˘م ر˘˘˘ب˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘ف
يدا˘˘˘ن بعل  ي˘˘˘فو˘˘˘˘ت

ماسسح ،ضسيمخلا ءافسص
لوأا ،ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يز
ر˘˘ثإا ضسي˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘لا ضسمأا
رورم ثداحل هسضرعت
،ة˘˘يرا˘˘ن˘˘لا ة˘˘جارد˘˘لا˘˘˘ب
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا تد˘˘˘˘كأاو
يدا˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع «فا˘˘˘˘˘كسسلا»
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘كب˘˘˘سش
كوبسسياف ي˘عا˘م˘ت˘جإلا

ق˘با˘سسلا بعÓ˘لا ةا˘˘فو
ةر�و˘ب دا˘˘ح˘˘تإا يدا˘˘ن˘˘ل
.«فاكسسلا»ـل يلاحلاو

15

مناغتسسمب ةيناسضمرلا ةرودلا ماتتخا
ة˘يراو˘ج˘لا نا˘˘سضمر ةرود تم˘˘ت˘˘ت˘˘خا
ةرودلا .مناغتسسمب يلع يديسس ةيدلبب

ءايحلا نيبام قرف ةكراسشم تفرع
تفر˘عو م˘نا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو تا˘يد˘ل˘ب˘˘ل
ةن˘ج˘ل˘لا فر˘ط ن˘م ما˘كح˘م ا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
موج˘ن با˘ب˘سش» ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م˘لا
ة˘ي˘ع˘م˘ج رو˘سضح˘˘ب ،«ي˘˘ل˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس
،ةر˘ي˘ب˘ك ة˘ي˘سضا˘ير مو˘ج˘نو «زو˘˘يدار»
مكحلاو ةيراغمو يمولب رارغ ىلع
اهب جوت ةرودلا هذه . لاسصنح يلودلا
اهرادأاو‐نكسسم051 ي˘˘ح ق˘˘˘ير˘˘˘ف
يف ةلثمم  اهروسضح ةيلحملا تاطلسسلا تلجسس امك ،يتاوت هلللا باج ،قباسسلا يلودلا مكحلا

،ةيحلوب ىسسيع ،ةيلولا يلاو نع نيلثمم ، يلع يديسس ةرئاد ضسيئر ،ةسضايرلاو بابسشلا ريدم
مهروسضح ىلع ةبسسانملاب مهركسشو «زويدار» ةيعمج دفو لبقتسساو نيزئافلا مّرك يذلا

.روهمجلل ايسسايق اروسضح تفرع يتلا ةيسضايرلا ةرودلا هذه يف نيكراسشملل مهعيجسشتو

قافولا ةرادإا
 ءادعسصلا سسفنتت

عا˘ن˘قا ي˘ف ف˘ي˘ط˘سس قا˘فو ةرادإا تح˘ج˘˘ن
نيدلا فر˘سش ة˘ير˘ئاز˘ج˘لا ة˘يدا˘ح˘تلا ضسي˘ئر
ةينطولا ةلوطبلا يبعل لك ليهأاتب ،ةرامع
،لاو˘مألا ع˘م ل˘كا˘سشم ي˘ف ن˘˘يد˘˘جاو˘˘ت˘˘م˘˘لا

،اينعم نوكيسس في˘ط˘سس قا˘فو˘ف ي˘لا˘ت˘لا˘بو
ثبلا قوقح لاومأا نم مسصخلا متيسس ثيح
و يتيز و ةنبل نب نم لك لعجي ام وهو
رظتنت يتلا ديعاوملا مداقب نيينعم وباج
مقاطلل ةبسسنلاب لولحلا رفويسس ام ،قافولا
عارسسإلاب قباسس تقو يف بلاط يذلا ينفلا
. مهليهأات يف

  نوبسضاغ «رفانسسلا»

ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لا يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سصنا ر˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
با˘ي˘غ ن˘م م˘ه˘ب˘سضغ ن˘ع ،ي˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق˘˘لا

ءا˘سسؤور عا˘م˘ت˘جا ن˘ع ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘لوؤو˘˘سسم
ن˘م بلا˘ط˘م ضضر˘ع فر˘ع يذ˘لاو ة˘يد˘˘نألا

نع ضضار عيمجلا جرخو ،يدان لك فرط
ضسا يسسلا ضسكع ةبو˘ل˘ط˘م˘لا تا˘حر˘ت˘ق˘م˘لا
مل يلاتلاب و ارسضاح نكي مل يذلا يسس
يذلا رملا عامتجلا يف ،هلكاسشم حرطي

مدع ىلع رابلا ةكرسش مولي لكلا لعج
نينمتم ،قيرفلا لثمي ثوعبم يأا لاسسرا
.تقولا ضسفن يف ةروسصلا حيسضوت
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ةلسصلا تيقاوم

«غيلزنيبماسشتلأ» يف يئاهنلأ فسصنلأ رودلل ةيلاثملأ ةليكسشتلأ نمسض ريتخأأ

يئاهن يف «زولبلا» عم يوق مادسص يف «يتيسسلا» ةقفر زرحم
سصلاخ يزيلجنإا

يدانلأ.....ةيلأريدفنوكلأ صساك يئاهن عبر باهذ
لئابقلأ ةببسش ‐يسسقافسصلأ

يرسصم يميك– مقاط
 يبراغŸا يبرادلا ةرادإ’
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مداقلأ «افيفلأ» عوبسسأأ لÓخ

ˆ,Æ Î0Ç†ð˚ Î0ÜTã†Ì
Êاميلسسو يرمعلب

راظتنا ‘
رسضخأ’ا ءوسضلا

ايسسراغ نم

مامأأ ةدكؤوم Òغ ىقبت امهتكراسشم
نويرول

ايدو ناوج3ـلا يف ايناتيروم نوهجاوي رسضخلا

ايلاح ةيقيرفإلأ ةراقلأ ماكح زربأأ نمسض نم دعي

ةرادإ’ بولطم لابرغ
يدوعسسلا يرودلا ‘ ةارابم

ةيليوج5 بعلمب ةرقم مجن نولبقتسسي «ةبيقعل ءانبأأ»

سسيلو يليمز وبكوك » لوحلب
«هعم لكسشم يأا يدل


